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Referência geral da AWS
Referência geral da AWSEle fornece informações úteis na Amazon Web Services.

Índice

• Endpoints e cotas de serviço (p. 9)
• Recursos do AWS (p. 2)
• APIs do AWS (p. 1180)
• Glossário da AWS (p. 1182)
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Gerenciar o Regiões da AWS

Recursos do AWS
As páginas a seguir fornecem informações que ajudam você a trabalhar comAWS recursos.

Índice
• Gerenciar o Regiões da AWS (p. 2)

Gerenciar o Regiões da AWS
Uma região da AWS é uma coleção de recursos da AWS em uma área geográfica. Cada Região da AWS 
é independente e isolada das outras Regiões. As regiões fornecem tolerância a falhas, estabilidade e 
resiliência e também podem reduzir a latência. Elas permitem que você crie recursos redundantes que 
permanecem disponíveis e não são afetados por uma interrupção regional.

Os recursos que você cria em uma região não existe em qualquer outra região, a menos que você use 
explicitamente um recurso de replicação oferecido por um serviço da AWS. Por exemplo, o Amazon S3 e o 
Amazon EC2 oferecem suporte para a replicação entre regiões. Alguns serviços, como oAWS Identity and 
Access Management (IAM), não têm recursos regionais.

Você pode usar as condições da política para controlar o acesso aosAWS serviços em umaAWS região.

Recursos

• Para obter uma lista de nomes e códigos das regiões, consulte esta tabela (p. 5).
• Para ver um mapa das regiões disponíveis e futuras, consulte Regiões e zonas de disponibilidade.
• Para obter uma lista dosAWS serviços suportados em cada região (sem endpoints), consulte a Lista de 

serviçosAWS regionais.

Aceitar uma região
Sua conta determina as regiões que estão disponíveis para você.

• A AnConta da AWS fornece várias regiões para que você possa executarAWS recursos em locais que 
atendam às suas necessidades. Por exemplo, talvez você queira executar instâncias na Europa para 
estar mais próximo de seus clientes europeus ou para cumprir requisitos legais.

• Uma contaAWS GovCloud (Oeste dos EUA) fornece acesso somente à regiãoAWS GovCloud (Oeste 
dos EUA) e à regiãoAWS GovCloud (Oeste dos EUA). Para obter mais informações, consulte AWS 
GovCloud (US).

• Uma conta da Amazon AWS (China) fornece acesso somente às regiões Pequim e Ningxia. Para obter 
mais informações, consulte Amazon Web Services na China.

Você deve optar por usando as seguintes regiões, que foram introduzidas depois de 20 de março de 2019:

• África (Cidade do Cabo)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Ásia-Pacífico (Haiderabade)
• Ásia-Pacífico (Jacarta)
• Ásia-Pacífico (Melbourne)

Versão 1.0
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Recusar visualização

• Europa (Milão)
• Europa (Espanha)
• Europa (Zurique)
• Oriente Médio (Bahrein)
• Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

Quando você optar por usando uma região,AWS a executa ações para preparar sua conta nesta região, 
como a distribuição dos seus recursos do IAM para a região. Esse processo leva alguns minutos para a 
maioria das contas, mas poderá levar algumas horas. Você não pode usar a região até que esse processo 
seja concluído.

Requisitos

Para optar por usando uma região, você precisa ter as permissões apropriadas. Para ver um exemplo de 
política do IAM, consulte Permitir a ativação e desativação deAWS regiões no Guia do usuário do IAM.

Para optar por usando uma região

1. Faça login no AWS Management Console.
2. No canto superior direito do console do, escolha o nome ou o número da conta e escolha US East (N. 

Virginia).
3. Em AWSRegiões, na coluna Ação da Região, escolha Habilitar.

Tip

Se a coluna Status indicar Ativado por padrão, você não precisará se inscrever na Região.
4. Na caixa de diálogo, revise o texto informativo e escolha Habilitar região.
5. Aguarde até que a região esteja pronta para uso.

Recusar visualização
Se você optou por participar de qualquer uma das seguintes regiões, você pode optar por sair da região, 
se necessário:

• África (Cidade do Cabo)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Ásia-Pacífico (Haiderabade)
• Ásia-Pacífico (Jacarta)
• Ásia-Pacífico (Melbourne)
• Europa (Milão)
• Europa (Espanha)
• Europa (Zurique)
• Oriente Médio (Bahrein)
• Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

Depois que você opta por sair de uma região, os recursos dessa região ficam indisponíveis com base 
na eventual consistência. No entanto, eles não são excluídos. Você pode se inscrever nesta região 
novamente, conforme necessário.

Requisitos

• Você não pode optar por sair de uma região que esteja ativada por padrão.

Versão 1.0
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• Para optar por sair de uma região, você deve ter permissão para optar por não participar de regiões. 
Para ver um exemplo de política do IAM, consulte Permitir a ativação e desativação deAWS regiões no
Guia do usuário do IAM.

• Antes de cancelar uma região, recomendamos que você remova todos os recursos desta região. Depois 
de optar por sair de uma região, você não poderá mais visualizar ou gerenciar recursos na região 
a partir dessa conta por meio do consoleAWS de gerenciamento ou deAWS APIs com diretores do 
IAM. No entanto, os recursos nessa região podem continuar a incorrer em cobranças. Para obter mais 
informações, consulte Habilitar e desabilitar regiões no GuiaAWS Billing and Cost Management do 
usuário.

Para optar por sair de uma região

1. Faça login no AWS Management Console.
2. No canto superior direito do console do, escolha o nome ou o número da conta e escolha US East (N. 

Virginia).
3. Em AWSRegiões, na coluna Ação da Região, escolha Desativar.
4. Na caixa de diálogo, revise o texto informativo e escolha Desativar região.

Descrever as regiões usando a AWS CLI
Use o comando describe-regions para descrever as regiões disponíveis para sua conta e ver seu status de 
inscrição.

aws ec2 describe-regions --all-regions

Se você não precisar se inscrever em uma região, o resultado inclui o seguinte:

"OptInStatus": "opt-in-not-required"

Se você não tiver optado pela região, a saída incluirá o seguinte:

"OptInStatus": "not-opted-in"

Depois de se inscrever em uma região, a saída inclui o seguinte:

"OptInStatus": "opted-in"

Versão 1.0
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O que são endpoints e cotas de 
serviço?

As páginas a seguir fornecem informações sobre endpoints e cotas.

Índice
• Endpoints de serviço da AWS (p. 5)
• Cotas de serviço do AWS (p. 8)
• Endpoints e cotas de serviço (p. 9)

Endpoints de serviço da AWS
Para se conectar a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Um endpoint é o URL 
do ponto de entrada para um serviço da Web da AWS. Os AWS SDKs e a AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) usam automaticamente o endpoint padrão para cada serviço em uma região da AWS. No 
entanto, é possível especificar um endpoint alternativo para suas solicitações de API.

Se um serviço é compatível com regiões, os recursos em cada região são independentes de recursos 
semelhantes em outras regiões. Por exemplo, você pode criar uma instância do Amazon EC2 ou uma fila 
do Amazon SQS em uma região. Ao fazer isso, a instância ou a fila é independente de instâncias ou filas 
em todas as outras regiões.

Índice
• Endpoints regionais (p. 5)
• EnGglobais globais globais globais En (p. 7)
• Visualizar os endpoints de serviço (p. 7)
• Endpoints do FIPS (p. 7)
• Endpoints de pilha dupla (p. 8)
• Saiba mais (p. 8)

Endpoints regionais
A maioria dos Amazon Web Services oferece um EnVVVVdpoint Web regional que pode ser usado para 
fazer as solicitações. A sintaxe geral de um endpoint regional é conforme se segue.

protocol://service-code.region-code.amazonaws.com

EnDDynamoDB do serviço Amazon DynamoDB na região Oeste dos EUA (Oregon).https://
dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

A tabela a seguir lista o nome e o código de cada região.

Name (Nome) Código

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2

Leste dos EUA (N. da Virgínia) us-east-1

Versão 1.0
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Endpoints regionais

Name (Nome) Código

Oeste dos EUA (N. da Califórnia) us-west-1

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2

África (Cidade do Cabo) af-south-1

Asia Pacific (Hong Kong) ap-east-1

Ásia-Pacífico (Haiderabade) ap-south-2

Ásia-Pacífico (Jacarta) ap-southeast-3

Ásia-Pacífico (Melbourne) ap-southeast-4

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-southeast-1

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1

Canadá (Central) ca-central-1

Europa (Frankfurt) eu-central-1

Europa (Irlanda) eu-west-1

Europa (Londres) eu-west-2

Europa (Milão) eu-south-1

Europa (Paris) eu-west-3

Europa (Espanha) eu-south-2

Europa (Estocolmo) eu-north-1

Europa (Zurique) eu-central-2

Oriente Médio (Bahrein) me-south-1

Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) me-central-1

América do Sul (São Paulo) sa-east-1

AWS GovCloud (Leste dos EUA) us-gov-east-1

AWS GovCloud (Oeste dos EUA) us-gov-west-1

Endpoints gerais

Os serviços a seguir oferecem suporte a endpoints regionais, mas também oferecem suporte a um 
endpoint geral que não inclui uma região. Quando você usa um endpoint geral,AWS encaminha a 
solicitação de API para o Leste dos EUA (Norte da Virgíniaus-east-1) (), que é a região padrão para 
chamadas de API.
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EnGglobais globais globais globais En

• EnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
• EnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
• Amazon EMR — elasticmapreduce.amazonaws.com

EnGglobais globais globais globais En
Englobais não oferecem suporte a regiões. EnGlobal Global Global Global EnGlobal Global Global 
EnGlobal Global Global Global EnGlobal Global Global Global EnGlobal Global Global

• Amazônia CloudFront
• AWS Global Accelerator
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Network Manager
• AWS Organizations
• Amazon Route 53
• AWS Shield Advanced
• AWS WAF Classic

Visualizar os endpoints de serviço
EnVVVdpointAWS de serviços usando as seguintes opções: EnDDDDDNDDDDD

• Abra Endpoints e cotas de serviço (p. 9), procure o nome do serviço e clique no link para abrir a 
página desse serviço. Para ver os endpoints compatíveis com todos osAWS serviços na documentação 
sem trocar de página, em vez disso, visualize as informações na página de terminais de serviços e cotas
no PDF.

• Para verificar programaticamente a disponibilidade do serviço usando o SDK for Java, consulte
Verificando a disponibilidade do serviço em umaAWS região no Guia doAWS SDK for Java 
desenvolvedor.

• Para visualizar programaticamente as informações da região e do serviço usando o Systems 
Manager, consulte Parâmetros públicos doAWS serviço de chamada, região e endpoint no GuiaAWS 
Systems Manager do usuário. Para obter informações sobre como usar parâmetros públicos, consulte
ConsultarAWS regiões, endpoints e muito mais usando o repositório deAWS Systems Manager 
parâmetros.

• Para visualizar os serviços da AWS com suporte em cada região (sem endpoints), consulte a Tabela de 
regiões.

Endpoints do FIPS
AWSEnGGGGDDDDDDDDNDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ao contrário dos 
endpoints-padrão da AWS, os endpoints do FIPS usam uma biblioteca de software TLS compatível com 
o FIPS 140-2. Esses endpoints podem ser necessários por empresas que interagem com o governo dos 
Estados Unidos.

Para especificar um endpoint FIPS ao chamar umaAWS operação, use um mecanismo fornecido pela 
ferramenta que você está usando para fazer a chamada. Por exemplo, osAWS SDKs fornecem os 
seguintes mecanismos para permitir o uso de endpoints FIPS:

• Defina a variável deAWS_USE_FIPS_ENDPOINT ambiente comotrue
• Adicionaruse_fips_endpoint=true ao seu~/.aws/config arquivo
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OAWS Command Line Interface suporta esses mecanismos e também oferece a--endpoint-url opção. 
O exemplo a seguir é usado--endpoint-url para especificar O EnDFIPS paraAWS Key Management 
Service (AWS KMS) na região Oeste dos EUA (Oregon).

aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

EnDFIPS, consulte EnDFIPS EnFdpoint FIPS por serviço. EnFdpoint FIPS.

Versão mínima do TLS para endpoints FIPS
Com endpoints FIPS, o requisito mínimo é TLS 1.2. AWSrevogou a capacidade de usar o TLS 1.0 e o 
TLS 1.1 em todos os endpoints FIPS em todas as regiões a partir de 31 de março de 2021. Para obter 
informações sobre como determinar se seus aplicativos foram afetados por essa alteração, consulte esta 
postagem do blogAWS de segurança.

Endpoints de pilha dupla
AlgunsServiços da AWS oferecem terminais de pilha dupla, para que você possa acessá-los usando 
solicitações IPv4 ou IPv6.

A sintaxe geral de um endpoint de pilha dupla é a seguinte.

protocol://service-code.region-code.api.aws

EnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDynamique EnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDynamique EnDDhttps://
ec2.us-west-2.api.aws

Para fazer uma solicitação para um endpoint de pilha dupla, você deve usar o mecanismo fornecido 
pela ferramenta ou peloAWS SDK para especificar o endpoint. Por exemplo, oAWS CLI fornece 
a--endpoint-url opção. O exemplo a seguir é usado--endpoint-url para especificar o 
EnEEEEEEdpoint de StStStStStStStStack de EnDDDDDDDDDDDDDDynamique EnDDDDD

aws ec2 describe-regions --endpoint-url https://ec2.us-west-2.api.aws

Para obter uma lista de serviços que oferecem suporte a terminais de pilha dupla, consulte Serviços da 
AWSque oferecem suporte a IPv6.

Saiba mais
É possível encontrar informações sobre os endpoints nas seguintes fontes:

• Para saber mais sobre como habilitar regiões desabilitadas por padrão, consulte Gerenciar o Regiões da 
AWS (p. 2).

• Para obter informações sobre osAWS serviços e endpoints disponíveis nas regiões da China, consulte 
Endpoints da região da China (Pequim) e Endpoints da região da China (Ningxia).

Cotas de serviço do AWS
Sua conta da AWS possui cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada produto da AWS. 
A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região. Você pode solicitar aumentos 
para algumas cotas e outras cotas não podem ser aumentadas.

O Service Quotas é umAWS serviço que ajuda você a gerenciar suas cotas para váriosAWS serviços, em 
um único local. Além de consultar os valores da cota, é possível solicitar um aumento de cota do Service 
Quotas.
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AWS Supportpode aprovar, negar ou aprovar parcialmente suas solicitações.

Para ver cotas de serviço

Você pode visualizar as cotas de serviço usando as seguintes opções:

• Abra a página Endpoints e cotas de serviço (p. 9) na documentação, procure o nome do serviço e 
clique no link para ir para a página desse serviço. Para ver as cotas de serviço de todos osAWS serviços 
na documentação sem trocar de página, em vez disso, visualize as informações na página Service 
Endpoints e Cotas no PDF.

• Abra o console do Service Quotas. No painel de navegação, escolha AWSserviços e selecione um 
serviço.

• Use osAWS CLI comandos list-service-quotasand list-aws-default-service-quotas.

Para solicitar um aumento da cota

É possível solicitar um aumento de cota usando Service Quotas, usando uma das opções a seguir. Os 
aumentos não são concedidos imediatamente. Pode levar alguns dias para que seu aumento tenha efeito.

• Abra o console do Service Quotas. No painel de navegação, escolha AWSServiços da . Selecione 
um serviço e uma cota e siga as instruções para solicitar um aumento. Para obter mais informações, 
consulte Solicitar um aumento de cota no Guia do usuário do Service Quotas.

• Use o comando request-service-quota-increase da AWS CLI.

Se um serviço ainda não estiver disponível no Service Quotas, crie um caso de aumento de serviço
usandoAWS Support Center Console. Se o serviço estiver disponível em Service Quotas, é altamente 
recomendável que você use Service Quotas em vez de criar um caso de suporte.

Endpoints e cotas de serviço
As páginas a seguir descrevem os endpoints de serviço e as cotas de serviçoAWS dos serviços. Para se 
conectar a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Para obter mais informações, 
consulte Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais 
informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Clique em um dos links a seguir para acessar a página desse serviço. Para visualizar as cotas de serviço 
de todos osAWS serviços na documentação sem trocar de página, em vez disso, visualize as informações 
na página Endpoints e cotas do serviço no PDF.

Serviços
• Endpoints e cotas do Alexa for Business (p. 15)
• AWS Amplifyendpoints e cotas (p. 16)
• Votas e endpoints e cotas do Amazon API Gateway (p. 22)
• AWS AppConfigendpoints e cotas (p. 30)
• AWS App Meshendpoint do e cotas (p. 37)
• AWS App Runnerendpoints e cotas (p. 43)
• AppFlow Endpoints e cotas da Amazon (p. 44)
• Service Quotas do Application Auto Scaling (p. 50)
• AWS Application Discovery Serviceendpoints e cotas (p. 55)
• AWS Application Migration Serviceendpoints e cotas (p. 56)
• Endpoints e cotas do Amazon AppStream 2.0 (p. 59)
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• AWS AppSyncendpoints e cotas (p. 74)
• Endpoints e cotas do Amazon Athena (p. 80)
• AWS Audit Managerendpoint e cotas (p. 83)
• Endpoints e cotas de Augmented AI da Amazon (p. 85)
• Endpoints e cotas do Amazon Aurora (p. 86)
• AWS Auto Scalingendpoints e cotas (p. 93)
• AWS Backupendpoints e cotas (p. 96)
• AWS Batchendpoints e cotas (p. 100)
• AWS Billing and Cost Managementendpoints e cotas (p. 103)
• AWS Billing Conductorendpoints e cotas (p. 107)
• Endpoints e cotas do Amazon Braket (p. 107)
• AWS BugBustendpoints e cotas (p. 117)
• AWS Certificate Managerendpoints e cotas (p. 118)
• AWS Private Certificate Authorityendpoints e cotas (p. 121)
• AWS Chatbotendpoints e cotas (p. 126)
• Endpoints e cotas do Amazon Chime (p. 126)
• endpoints e cotas (p. 127)
• AWSClean Roomsendpoints e cotas (p. 140)
• Endpoints e cotas da Cloud Control API (p. 145)
• AWS Cloud9endpoints e cotas (p. 148)
• Endpoints e cotas do Amazon Cloud Directory (p. 150)
• AWS CloudFormationendpoints e cotas (p. 151)
• CloudFront Endpoints e cotas da Amazon (p. 157)
• AWS CloudHSMendpoints e cotas (p. 165)
• AWS Cloud Mapendpoints e cotas (p. 168)
• Amazônia CloudSearch endpoint do (p. 171)
• AWS CloudShellendpoints e cotas (p. 173)
• CodeCatalyst Endpoints e cotas da Amazon (p. 175)
• AWS CloudTrailendpoints e cotas (p. 175)
• CloudWatch Endpoints e cotas da Amazon (p. 179)
• Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application Insights (p. 187)
• Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Events (p. 189)
• Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Internet Monitor (p. 194)
• Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Logs (p. 195)
• CloudWatch Endpoints e cotas do Observability Access Manager (p. 202)
• Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Synthetics (p. 204)
• AWS CodeArtifactendpoints e cotas (p. 207)
• AWS CodeBuildendpoints e cotas (p. 210)
• AWS CodeCommitendpoints e cotas (p. 213)
• AWS CodeDeployendpoints e cotas (p. 216)
• Amazônia CodeGuru Pontos finais e cotas do Profiler (p. 222)
• Amazônia CodeGuru Pontos finais e cotas do revisor (p. 223)
• AWS CodePipelineendpoints e cotas (p. 224)
• AWS CodeStar endpoint da e cotas (p. 228)
• Endpoints e cotas do AWS CodeStar Connections (p. 230)
• AWS CodeStar Notificações, endpoints e cotas (p. 231)
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• Cotas de endpoints e cotas de Amazon Cognito Identity (p. 233)
• Endpoints e cotas do Amazon Cognito Sync (p. 244)
• Endpoints e cotas do Amazon Comprehend (p. 246)
• Amazon Comprehend Medical endpoints e cotas (p. 255)
• AWS Compute Optimizerendpoints e cotas (p. 259)
• AWS Configendpoints e cotas (p. 261)
• Endpoints e cotas do Amazon Connect (p. 265)
• AWSEndpoints e cotas do Data Exchange (p. 287)
• Endpoints e cotas do Amazon Data Lifecycle Manager (p. 292)
• AWS Data Pipelineendpoints e cotas (p. 295)
• AWS DataSyncendpoints e cotas (p. 296)
• AWS Database Migration Serviceendpoints e cotas (p. 299)
• AWS DeepLensendpoints e cotas (p. 303)
• AWS DeepRacer endpoints e cotas (p. 304)
• Endpoints e cotas do Amazon Detective (p. 304)
• Endpoints e cotas do Amazon DevOps Guru (p. 306)
• AWS Device Farmendpoint sem endpoint sem endpoint do (p. 308)
• AWS Direct Connectendpoints e cotas (p. 309)
• AWS Directory Serviceendpoints e cotas (p. 312)
• Endpoints e cotas do Amazon DocumentDB (p. 315)
• Endpoints e cotas do Amazon DynamoDB (p. 317)
• AWS Elastic Beanstalkendpoints e cotas (p. 327)
• Endpoints e cotas do Amazon Elastic Block Store (p. 331)
• Endpoints e cotas da lixeira (p. 340)
• Cotas e endpoint do Amazon (p. 343)
• DesAQUEcimentos da Amazon EC2 Auto Scaling (p. 357)
• Endpoints e cotas do EC2 Image Builder (p. 360)
• Amazon EC2 Instance Connect — endpoints e cotas (p. 364)
• Endpoints e cotas do Amazon ECR (p. 366)
• Cotas e endpoints públicos do Amazon ECR (p. 374)
• Endpoints e cotas do Amazon ECS (p. 377)
• cotas Amazon Elastic Kubernetes Service tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas (p. 384)
• Endpoints e cotas do Amazon Elastic File System (p. 388)
• Endpoints e cotas do Amazon Elastic Inference (p. 393)
• Endpoints e cotas do Elastic Load Balancing Balancer (p. 394)
• Endpoints e cotas do Amazon Elastic Transcoder (p. 398)
• AWS Elastic Disaster Recoveryendpoints e cotas (p. 400)
• ElastiCache Endpoints e cotas da Amazon (p. 402)
• Amazon MemoryDB for Redis endpoints for Redis (p. 405)
• Endpoints e cotas do Amazon EMR (p. 407)
• EventBridge Endpoints e cotas da Amazon (p. 418)
• Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Pipes (p. 423)
• Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Scheduler (p. 425)
• EventBridge Esquemas da Amazon, endpoints e cotas (p. 430)
• Amazon FinSpaceCotas do (p. 432)
• AWS Fault Injection Simulatorendpoints e cotas (p. 433)
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• AWS Firewall Managerendpoints e cotas (p. 437)
• Endpoints e cotas do Amazon Forecast (p. 442)
• Endpoints e cotas do Amazon Fraud Detector (p. 448)
• Endpoints e cotas do FreeRTOS (p. 450)
• Endpoints e cotas do Amazon FSx (p. 453)
• GameLift Endpoints e cotas da Amazon (p. 459)
• GameSparks Endpoints e cotas da Amazon (p. 463)
• Endpoints e cotas do Amazon S3 Glacier (p. 464)
• AWS Global Acceleratorendpoints e cotas (p. 467)
• AWS Glueendpoints e cotas (p. 469)
• Os endpoints e cotas da Amazon Managed Grafana. (p. 474)
• AWS Glue DataBrewendpoints e cotas (p. 476)
• AWS Ground Stationendpoints e cotas (p. 479)
• GuardDuty Endpoints e cotas da Amazon (p. 481)
• AWS Healthendpoints e cotas (p. 484)
• HealthLake Endpoints e cotas da Amazon (p. 485)
• Honeycode e cotas do (p. 486)
• AWS Identity and Access Managementendpoints e cotas (p. 486)
• Cotas e endpoint do IAM Access Analyzer (p. 491)
• AWS Identity and Access ManagementEndpoints e cotas do Roles Anywhere (p. 494)
• AWSEndpoints e cotas do Systems Manager (p. 497)
• Endpoints e cotas do Amazon Inspector (p. 505)
• Amazon Inspector Classic (p. 506)
• AWS IoT 1-Clickenddo do do do do do do do (p. 508)
• AWS IoT Analyticsendpoints e cotas (p. 512)
• AWS IoT Coreendpoints e cotas (p. 515)
• AWS IoT Device Defenderendpoints e cotas (p. 575)
• AWS IoT Device Managementendpoints e cotas (p. 586)
• AWS IoT Eventsendpoints e cotas (p. 614)
• AWS IoT FleetWise endpoints e cotas (p. 619)
• AWS IoT Wirelessendpoints e cotas (p. 621)
• AWS IoT Greengrass V1endpoints e cotas (p. 634)
• AWS IoT Greengrass V2endpoints e cotas (p. 641)
• AWS RoboRunner Endpoints e cotas de IoT (p. 647)
• AWS IoT SiteWiseendpoints e cotas (p. 650)
• AWS IoT TwinMakerendpoints e cotas (p. 658)
• Endpoints e cotas do Amazon Interactive Video Service (p. 660)
• Endpoints e cotas do Amazon Kendra (p. 665)
• Endpoints e cotas do Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) (p. 669)
• AWS Key Management Serviceendpoints e cotas (p. 673)
• Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Data Analytics (p. 687)
• Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Data Firehose (p. 689)
• Fins e cotas do Amazon Kinesis Data Streams (p. 693)
• Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Video Streams (p. 696)
• AWS Lake Formationendpoints e cotas (p. 707)
• AWS Lambdaendpoints e cotas (p. 710)
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• AWS Launch Wizardendpoints e cotas (p. 715)
• Endpoints e cotas do Amazon Lex (p. 717)
• AWS License Managerendpoints e cotas (p. 722)
• Endpoints e cotas do Amazon Lightsail (p. 730)
• Endpoints e cotas do Amazon Location Service (p. 734)
• Amazon Lookout for Equipment e cotas (p. 744)
• Endpoints e cotas do Amazon Lookout for Metrics (p. 747)
• Endpoints e cotas do Amazon Lookout for Vision (p. 754)
• Endpoints e cotas do Amazon Macie (p. 756)
• AWSEndpoints e cotas de modernização do mainframe (p. 762)
• Endpoints e cotas do Amazon Machine Learning (p. 764)
• Amazon Managed Blockchain chain chain chain chain chain chain chain chain chain chain 

chain (p. 766)
• AWS Managed ServicesEndpoints e cotas do (p. 767)
• AWS Management Consoleendpoints e cotas (p. 767)
• Fluxos de trabalho gerenciados da Amazon para pontos e cotas do Apache Airflow (p. 770)
• AWS Marketplaceendpoints e cotas (p. 772)
• Endpoints e cotas do Amazon Mechanical Turk (p. 775)
• Managed Streaming for Apache Kafka (p. 775)
• Endpoints e cotas do Amazon MSK Connect (p. 778)
• MediaConnect Endpoints e cotas do AWS Elemental (p. 780)
• MediaConvert Endpoints e cotas do AWS Elemental (p. 781)
• MediaLive Endpoints e cotas do AWS Elemental (p. 784)
• MediaPackage Endpoints e cotas do AWS Elemental (p. 787)
• AWS Elemental MediaStore endpoints e cotas (p. 792)
• MediaTailor Endpoints e cotas do AWS Elemental (p. 794)
• AWS Migration Hubendpoint da e cotas (p. 797)
• Migration Hub Orchestrator Endpoints e cotas (p. 798)
• AWSEndpoints e cotas do Migration Hub Refactor Spaces (p. 799)
• Migration Hub Strategy Recommendations (p. 801)
• Endpoints e cotas do Amazon Monitron (p. 802)
• Endpoints e cotas do Amazon MQ (p. 803)
• Endpoints e cotas do Amazon Neptune (p. 807)
• AWS Network Firewallendpoints e cotas (p. 810)
• AWS Network Managerendpoints e cotas (p. 813)
• Amazon Nimble Studio, endpoints e cotas (p. 815)
• Cotas de serviço e endpoints para Amazon Omics (p. 817)
• Enddddddddpoints e cotas de OpenSearch serviço (p. 820)
• AWS OpsWorksendpoints e cotas (p. 825)
• AWS Organizationsendpoints e cotas (p. 829)
• AWS Outpostsendpoints e cotas (p. 833)
• AWS Panoramaendpoints e cotas (p. 838)
• Amazon Personalize endpoints e cotas (p. 841)
• Endpoints e cotas do Amazon Pinpoint (p. 850)
• Endpoints e cotas do Amazon Polly (p. 864)
• Amazon Managed Service para endpoints e cotas Prometheus (p. 868)
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• AWS Protonendpoints e cotas (p. 871)
• Endpoints e cotas do Amazon QLDB (p. 873)
• QuickSight Endpoints e cotas da Amazon (p. 875)
• AWS Resource Access Managerendpoints e cotas (p. 879)
• Endpoints e cotas do Amazon Redshift (p. 882)
• Endpoints e cotas do Amazon Rekognition (p. 890)
• EnEndRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRel (p. 898)
• AWS Resilience Hubendpoints e cotas (p. 905)
• Explorador de recursos da AWS (p. 909)
• AWS Resource Groupse marcação de endpoints e cotas (p. 911)
• AWS RoboMakerendpoints e cotas (p. 917)
• Serviço Red Hat OpenShift na AWSendpoints e cotas (p. 920)
• Endpoints e cotas do Amazon Route 53 (p. 924)
• endpoints e cotas do Amazon Rou53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 (p. 932)
• SageMaker Endpoints e cotas da Amazon (p. 934)
• AWS Secrets Managerendpoints e cotas (p. 991)
• Amazon Security Lake (p. 996)
• AWS Security Hubendpoints e cotas (p. 996)
• AWS Security Token Serviceendpoints e cotas (p. 1000)
• AWS Server Migration Serviceendpoints e cotas (p. 1002)
• Endpoints e cotas de cotas de serviço (p. 1004)
• AWS Serverless Application Repositoryendpoints e cotas (p. 1009)
• Endpoints e cotas do Service Catalog (p. 1011)
• AWS Shield Advancedendpoints e cotas (p. 1015)
• Endpoints e cotas do Amazon Simple Email Service (p. 1018)
• AWS Signerendpoints e cotas (p. 1022)
• AWSEndpoints e cotas de login (p. 1027)
• AWS SimSpace Weaverendpoints e cotas (p. 1029)
• Endpoints e cotas do Amazon Simple Notification Service (p. 1032)
• Endpoints e cotas do Amazon Simple Queue Service (p. 1039)
• Endpoints e cotas do Amazon Simple Storage Service (p. 1045)
• Endpoints e cotas do Amazon Simple Workflow Service (p. 1070)
• Endpoints e cotas do Amazon SimpleDB (p. 1082)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)endpoints e cotas (p. 1083)
• AWSEndpoints e cotas do Snow Family (p. 1088)
• AWS Step Functionsendpoints e cotas (p. 1090)
• AWS Storage Gatewayendpoints e cotas (p. 1101)
• AWS Supportendpoints e cotas (p. 1106)
• AWS Systems Managerendpoints e cotas (p. 1109)
• AWS Systems Managerpara endpoints e cotas SAP (p. 1120)
• Endpoints e cotas do Amazon Textract (p. 1122)
• Endpoints e cotas do Amazon Timestream (p. 1125)
• Endpoints e cotas do Amazon Transcribe (p. 1129)
• AWS Transfer Familyendpoints e cotas (p. 1139)
• Endpoints e cotas do Amazon Translate (p. 1144)
• AWSEndpoints e cotas de notificações do usuário (p. 1145)
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• Endpoints e cotas da Amazon Virtual Private Cloud (p. 1147)
• Endpoints e cotas do Amazon VPC Latda Amazon VPC Lattice Latda (p. 1151)
• AWS WAFendpoints e cotas (p. 1153)
• AWS WAFEndpoints e cotas clássicos (p. 1161)
• AWS Well-Architected Toolendpoints e cotas (p. 1166)
• WorkDocs Endpoints e cotas da Amazon (p. 1169)
• WorkMail Endpoints e cotas da Amazon (p. 1170)
• WorkSpaces endpoints e cotas (p. 1171)
• Amazônia WorkSpaces Endpoints e cotas da Web (p. 1174)
• AWS X-Rayendpoints e cotas (p. 1176)

Endpoints e cotas do Alexa for Business
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 a4b.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Agendas de endereços Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de listas 
de endereços.

Contatos por conta Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
contatos por conta da.

Contatos por agenda de endereços Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
contatos por banco de 
dados.

Número de aparelhos de conferência Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
dispositivos de conferência.

Número de dispositivos Cada região 
compatível: 100.000

Sim O número máximo de 
dispositivos.

Número de dispositivos por quarto Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
dispositivos por quarto.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de gateways Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
gateways.

Número de perfis Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de perfis.

Número de quartos Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
quartos.

Número de grupos de habilidades Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de habilidades.

Número de habilidades Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
habilidades.

Número de habilidades por grupo de 
habilidades

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
habilidades por grupo de 
habilidades por grupo de 
habilidades.

Número de DPUs Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
usuários.

AWS Amplifyendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Amplify endpoints

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplify.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplify.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 amplify.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplify.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 

ap-east-1 amplify.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 amplify.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplify.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplify.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplify.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplify.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplify.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplify.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplify.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

amplify.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplify.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Endpoints (back-end) do Amplify Studio

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do Amplify Studio (UI Builder)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Amplify Cotas de serviço

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Apps Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
aplicativos que você pode 
criar noAWS Amplify 
Console nesta conta na 
região atual.

Ramificações por aplicativo Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
ramificações por aplicativo 
que podem ser criadas 
nessa conta na região atual.

Tamanho do artefato de compilação região compatível 
região compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um artefato de 
compilação de aplicativo. 
Um artefato de construção 
é implantado peloAWS 
Amplify Console após uma 
compilação.

Tamanho artefato de cache região compatível 
região compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um artefato de 
cache.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos que 
você pode criar nesta conta 
na região atual.

Domínios por aplicativo Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
domínios que podem ser 
criados nessa conta na 
região atual.

Tamanho do artefato de cache do ambiente região compatível 
região compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) do artefato de cache do 
ambiente.

Tamanho do arquivo ZIP de implantação 
manual

região compatível 
região compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um arquivo ZIP de 
implantação manual.

Máximo de criações de aplicativos por hora Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
aplicativos que você pode 
criar noAWS Amplify 
Console por hora nesta 
conta na região atual.

Subdomínios por domínio Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
subdomínios por domínio 
que podem ser criados 
nessa conta na região atual.

Webhooks por aplicativo Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
webhooks que podem ser 
criados nessa conta na 
região atual.

Cotas de serviço do Amplify Studio (UI Builder)

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do componente região compatível 
região compatível: 
350 kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
do componente.

Componentes por aplicativo Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
componentes que você 
pode criar por aplicativo 
Amplify na região atual.

Tamanho do formulário região compatível 
região compatível: 
350 kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
do formulário.

Formulários por aplicativo Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
formulários que você pode 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
criar por aplicativo Amplify 
na região atual.

Tamanho do tema região compatível 
região compatível: 
350 kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
do tema.

Temas por aplicativo Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de temas 
que você pode criar por 
aplicativo Amplify na região 
atual.

Tamanho da visualização região compatível 
região compatível: 
350 kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
da exibição.

Visualizações por aplicativo Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
visualizações que você 
pode criar por aplicativo 
Amplify na região atual.

Votas e endpoints e cotas do Amazon API Gateway
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon API Gateway inclui o plano de controle do API Gateway (para criar e gerenciar APIs) e o plano 
de dados do API Gateway (para chamar as APIs implantadas).

A coluna ID da zona hospedada do Route 53 mostra os IDs de zona hospedada do Route 53 para 
endpoints regionais do API Gateway. Os IDs de zona hospedada do Route 53 devem ser usados com o 
domínioexecute-api (serviço de componentes do API Gateway para execução da API). Para endpoints 
otimizados para bordas, o ID da zona hospedada do Route 53 é Z2FDTNDATAQYW2 para todas as 
regiões.

Plano de controle do Amazon API Gateway

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 apigateway.us-east-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 apigateway.us-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 apigateway.us-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 apigateway.us-west-2.amazonaws.com

apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 apigateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 apigateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 apigateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 apigateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

apigateway.ca-central-1.amazonaws.com

apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

apigateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 apigateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 apigateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 apigateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 apigateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 apigateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 apigateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

apigateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

apigateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

apigateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 apigateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
24



Referência geral do AWS Guia de referência
API Gateway

Plano de dados do Amazon API Gateway

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID de 
zona 
hospedada 
do Route 
53

US East 
(Ohio)

us-east-2 execute-api.us-east-2.amazonaws.com HTTPS ZOJJZC49E0EPZ

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 execute-api.us-east-1.amazonaws.com HTTPS Z1UJRXOUMOOFQ8

US 
West (N. 
California)

us-west-1 execute-api.us-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2MUQ32089INYE

US West 
(Oregon)

us-west-2 execute-api.us-west-2.amazonaws.com HTTPS Z2OJLYMUO9EFXC

Africa 
(Cape 
Town)

af-
south-1

execute-api.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2DHW2332DAMTN

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 execute-api.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3FD1VL90ND7K5

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-
south-1

execute-api.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3VO1THU9YC4UR

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS Z20JF4UZKIW1U8

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS ZL327KTPIQFUL

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS Z2RPCDW04V8134

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z1YSHQZHG15GKL

Canada 
(Central)

ca-
central-1

execute-api.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS Z19DQILCV0OWEC

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

execute-api.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS Z1U9ULNL0V5AJ3

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

execute-api.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS ZLY8HYME6SFDD
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID de 
zona 
hospedada 
do Route 
53

Europe 
(London)

eu-
west-2

execute-api.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS ZJ5UAJN8Y3Z2Q

Europe 
(Milan)

eu-
south-1

execute-api.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z3BT4WSQ9TDYZV

Europe 
(Paris)

eu-
west-3

execute-api.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z3KY65QIEKYHQQ

Europa 
(Espanha)

eu-
south-2

execute-api.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS Z02499852UI5HEQ5JVWX3

Europe 
(Stockholm)

eu-
north-1

execute-api.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z3UWIKFBOOGXPP

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

execute-api.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z20ZBPC0SS8806

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

execute-api.me-central-1.amazonaws.com HTTPS Z08780021BKYYY8U0YHTV

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 execute-api.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS ZCMLWB8V5SYIT

AWS 
GovCloud 
(Leste 
dos EUA)

us-gov-
east-1

execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS Z3SE9ATJYCRCZJ

AWS 
GovCloud 
(Oeste 
dos EUA)

us-gov-
west-1

execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS Z1K6XKP9SAGWDV

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do payload da API Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não Tamanho máximo da carga 
útil para pessoas que não 
são WebSocket da API.

Limitações do API Gateway em um plano 
de uso

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
configurações de API 
Gateway que você pode 
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criar em um plano de uso 
reservados para esta conta 
na região atual.

Chaves de API Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
chaves de API de APIs 
reservados para esta conta 
na região atual.

AWSTamanho do resultado do autorizador 
Lambda

Cada região 
compatível: 8 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
resultado do autorizador 
doAWS Lambda.

Certificados do cliente Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
certificados que você pode 
associar a essa conta na 
região atual.

Duração da conexão para WebSocket API 
Gateway

Cada região 
compatível: 7.200 
segundos

Não Duração máxima da 
conexão com a WebSocket 
API.

Nomes de domínios personalizados Cada região 
compatível: 120

Sim O número máximo de 
nomes de domínio 
personalizados que você 
pode criar nessa conta na 
região atual.

Tamanho do URL da API Edge Cada região 
compatível: 8.192

Não Comprimento, em 
caracteres, do URL de 
uma API otimizada para 
fronteiras.

APIs otimizadas para bordas Cada região 
compatível: 120

Não O número máximo de APIs 
otimizadas que você pode 
criar nessa conta na região 
atual.

TTL máximo de armazenamento em cache 
de APIs

Cada região 
compatível: 3.600 
segundos

Não O TTL máximo de 
armazenamento em cache 
de APIs reservados para 
esta conta na região atual.

Tamanho máximo da resposta em cache Cada região 
compatível: 
1.048.576 bytes

Não Tamanho máximo da 
resposta em cache em 
bytes

Tamanho máximo do cabeçalho combinado Cada região 
compatível: 10.240 
bytes

Não Tamanho combinado 
de todos os valores de 
cabeçalho

Máximo de iterações no modelo de 
mapeamento

Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
iterações em um #foreach... 
#end loop em modelos de 
mapeamento
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Tempo limite de integração em 
milissegundos

Cada região 
compatível: 29.000 
milissegundos

Não O tempo limite de 
integração de integração em 
milissegundos reservados 
para esta conta na região 
atual.

Tamanho máximo da política de recursos 
reservados para esta política de recursos

Cada região 
compatível: 8.192

Sim O tamanho máximo 
da política de recursos 
reservados para esta conta 
na região atual.

Comprimento do ARN do método Cada região 
compatível: 1.600 
bytes

Não Comprimento do ARN de 
um método com autorização

APIs privadas Cada região 
compatível: 600

Não O número máximo de APIs 
privadas que você pode 
criar nessa conta na região 
atual.

Tamanho do URL da API regional Cada região 
compatível: 10.240

Não Comprimento, em 
caracteres, do URL de uma 
API regional

APIs regionais Cada região 
compatível: 600

Não O número máximo de APIs 
regionais que você pode 
criar nessa conta na região 
atual.

Recursos/rotas porWebSocket REST/API Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
recursos/rotas que você 
pode incluir em um 
WebSocket REST ou API

Rotas por API HTTP Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de rotas 
que você pode incluir em 
uma API HTTP

Comprimento da chave variável de estágio Cada região 
compatível: 64

Não Comprimento, em 
caracteres, da chave em 
uma variável de estágio

Comprimento do valor da variável de 
estágio

Cada região 
compatível: 512

Não Comprimento, em 
caracteres, do valor em uma 
variável de estágio

Variáveis de estágio por estágio Cada região 
compatível: 100

Não Variáveis de estágio por 
estágio

Estágios por API Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
estágios que você pode 
criar para uma API Gateway

Sub-redes por link de VPC (V2) Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de sub-
redes por link de VPC V2 
reservados para esta conta 
na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tags por estágio Cada região 
compatível: 50

Não Máximo de tags por estágio.

Taxa de expansão do acelerador af-south-1:1.250

eu-south-1:1.250

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 5.000

Não O número máximo de 
solicitações adicionais por 
segundo (RPS) que você 
pode enviar no período de 
atual.

Taxa de aceleração af-south-1:2.500

eu-south-1:2.500

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 10.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
que suas APIs podem 
receber nessa conta na 
região atual.

Planos de uso Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
planos de uso de planos de 
uso reservados para esta 
conta na região atual.

Planos de uso por chave de API Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
planos de uso de planos de 
uso reservados para você 
associar a uma chave de 
API Gateway

Links da VPC Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de links 
de VPC reservados para 
esta conta na região atual.

Links VPC (V2) Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de links 
de VPC V2 que você pode 
criar nessa conta na região 
atual.

WebSocket Tempo limite de inatividade Cada região 
compatível: 600 
segundos

Não WebSocket Tempo limite de 
conexão ociosa da API.

WebSocket Tamanho de quadros Cada região 
compatível: 32 
kilobytes

Não Tamanho máximo do 
WebSocket quadro.

WebSocket Tamanho da carga da 
mensagem

Cada região 
compatível: 128 
kilobytes

Não Tamanho máximo da 
carga útil da WebSocket 
mensagem.

WebSocket taxa de interrupção de novas 
conexões

Cada região 
compatível: 500

Não Novas conexões compatível 
com capacidade de 
expansão por conta (em 
todas as WebSocket APIs) 
por região
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

WebSocket nova taxa de conexões Cada região 
compatível: 500

Sim Novas conexões por 
segundo e por conta (em 
todas as WebSocket APIs) 
por região

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do API Gateway no Guia Amazon API Gateway no 
Guia do API Gateway no Guia do API Gateway no

AWS AppConfigendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

O AWS AppConfig é um recurso do AWS Systems Manager. Para ver os endpoints e as cotas de outros 
recursos do Systems Manager, consulteAWS Systems Managerendpoints e cotas (p. 1109).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço paraAWS AppConfig. AWS AppConfigusa APIs 
do plano de controle para configurar e configurarAWS AppConfig aplicativos, ambientes, perfis de 
configuração e estratégias de implantação. AWS AppConfigusa oAWS AppConfig Data serviço para 
chamar APIs do plano de dados para recuperar configurações armazenadas.

Tópicos
• Pontos finais do plano de controle (p. 30)
• Pontos finais do plano de dados (p. 32)

Pontos finais do plano de controle

A tabela a seguir contémAWS endpoints específicos da região que oferecemAWS AppConfig suporte 
às operações do plano de controle. As operações do plano de controle são usadas para a criação, 
atualização e gerenciamento de dados de configuração. Para obter mais informações, consulte AWS 
AppConfigoperações na ReferênciaAWS AppConfig da API.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appconfig.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appconfig.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 appconfig.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 appconfig.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appconfig.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appconfig.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 appconfig.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appconfig.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appconfig.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appconfig.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appconfig.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 appconfig.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appconfig.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appconfig.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 appconfig.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appconfig.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

appconfig.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appconfig.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

appconfig.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appconfig.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Pontos finais do plano de dados

A tabela a seguir contémAWS endpoints específicos da região que oferecemAWS AppConfig Data suporte 
para operações de plano de dados. As operações do plano de dados são usadas para recuperar dados de 
configuração. Para obter mais informações, consulte AWS AppConfig Dataoperações na ReferênciaAWS 
AppConfig da API.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de tamanho de configuração no 
repositório de configuraçãoAWS AppConfig 
hospedado

Cada região 
compatível: 1.024 
Kilobytes

Sim O limite máximo de 
tamanho de uma 
configuraçãoAWS 
AppConfig hospedada 
é de 4.096 Kilobytes 
(por configuração por 
versão). Não existem 
custos adicionais para 
usar o armazenamento de 
configuração hospedado. 
Para reduzir o tamanho 
da configuração, remova 
dados de configuração 
desnecessários ou 
segmente dados de 
configuração em vários 
perfis de configuração.

Limite de tamanho de implantação Cada região 
compatível: 1.024 
Kilobytes

Sim O tamanho máximo de 
umaAWS AppConfig 
implantação é de 4.096 
Kilobytes (por implantação). 
Para reduzir o tamanho 
da configuração, remova 
dados de configuração 
desnecessários ou 
segmente dados de 
configuração em vários 
perfis de configuração.

Número máximo de aplicativos Cada região 
compatível: 100

Sim Um aplicativo emAWS 
AppConfig é uma unidade 
lógica de código (um 
namespace) que fornece 
recursos para seus clientes. 
Um aplicativo pode ser um 
microsserviço executado 
em instâncias do Amazon 
EC2, um aplicativo móvel 
instalado por seus usuários, 
um aplicativo sem servidor 
que usa o Amazon API 
Gateway e o Amazon 
API Gateway e o Amazon 
API Gateway e o Amazon 
API Gateway e o Amazon 
API Gateway e o Amazon 
APIAWS Gateway e o 
Amazon API Gateway e o 
Amazon API Gateway e o 
Amazon API Gateway
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de perfis de configuração 
por aplicativo

Cada região 
compatível: 100

Sim Um perfil de configuração 
contém metadados sobre 
um conjunto específico 
de dados de configuração 
usados pelo seu aplicativo. 
Para reduzir o número 
de perfis de configuração 
necessários por aplicativo, 
divida os perfis de 
configuração em vários 
aplicativos. O número 
máximo de implantações 
simultâneas, por ambiente, 
é um.

Número máximo de estratégias de 
implantação

Cada região 
compatível: 20

Sim Uma estratégia de 
implantação define como a 
configuração é implantada 
ou implementada em uma 
coleção de instâncias em 
um ambiente de aplicativo 
específico.

Número máximo de ambientes por 
aplicativo

Cada região 
compatível: 20

Sim Um ambiente corresponde 
a um agrupamento de 
instâncias associadas 
a uma aplicação. Os 
exemplos de ambientes 
incluem estágios, como beta 
e prod, ou subcomponentes 
de aplicativos, como web, 
dispositivos móveis e 
serviços.

Limites padrão do plano de controle

Nome da API Transações por segundo Ajustável

Criar* 10 Não

Excluir* 10 Não

Comece* 100 Não

Lista* 10 Não

StartDeployment 10 Não

StopDeployment 10 Não

TagResource 20 Não

UntagResource 20 Não

Atualização* 10 Não
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Nome da API Transações por segundo Ajustável

ValidateConfiguration 10 Não

Limites padrão do plano de dados

Nome da API Transações por segundo Ajustável

GetConfiguration (obsoleto) 500 Não

GetLatestConfiguration 1.000 Sim

StartConfigurationSession 500 Sim

Para solicitar um aumento paraGetLatestConfiguration ouStartConfigurationSession, crie 
um caso de aumento do limite deAWS Support serviço. Se seu caso de uso exigir um limite maior para um 
limite não ajustável, crie umAWS Support caso e insira os detalhes do seu caso de uso no ticket.

AWS App Meshendpoint do e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appmesh.us-east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh.us-east-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-
east-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.api.aws

appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appmesh.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.us-
east-1.amazonaws.com

appmesh.us-east-1.api.aws

appmesh-fips.us-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 appmesh.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.api.aws

appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appmesh.us-west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.amazonaws.com

appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com

appmesh.us-west-2.api.aws

appmesh-fips.us-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.us-
west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appmesh.af-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.af-
south-1.amazonaws.com

appmesh.af-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appmesh.ap-east-1.amazonaws.com

appmesh.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-3.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appmesh.ap-south-1.amazonaws.com

appmesh.ap-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-3.api.aws

appmesh.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.api.aws

appmesh.ap-southeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
southeast-2.amazonaws.com

appmesh.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ap-
northeast-1.amazonaws.com

appmesh.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appmesh.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.api.aws

appmesh.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws

appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.ca-
central-1.amazonaws.com

appmesh-fips.ca-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appmesh.eu-central-1.amazonaws.com

appmesh.eu-central-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
central-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appmesh.eu-west-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-1.amazonaws.com

appmesh.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appmesh.eu-west-2.amazonaws.com

appmesh.eu-west-2.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
west-2.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appmesh.eu-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
south-1.amazonaws.com

appmesh.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appmesh.eu-west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-
west-3.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws

appmesh.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appmesh.eu-north-1.amazonaws.com

appmesh.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws

appmesh-envoy-management.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appmesh.me-south-1.amazonaws.com

appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws

appmesh-envoy-management.me-
south-1.amazonaws.com

appmesh.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appmesh.sa-east-1.amazonaws.com

appmesh.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws

appmesh-envoy-management.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Back-ends por nó virtual Cada região 
compatível: 50

Não Número de back-ends por 
nó virtual

Processos Connected Envoy por gateway 
virtual

Cada região 
compatível: 50

Sim Número de processos 
Envoy conectados 
simultaneamente por 
gateway virtual

Processos Connected Envoy por nó virtual Cada região 
compatível: 50

Sim Número de processos 
Envoy conectados 
simultaneamente por nó 
virtual

Rotas de gateway por gateway virtual Cada região 
compatível: 10

Sim Número de rotas de 
gateway por gateway virtual

Malhas por conta da Cada região 
compatível: 15

Sim Número de malhas por 
conta da

Rotas por roteador virtual Cada região 
compatível: 50

Sim Número de rotas por 
roteador virtual

Gateways virtuais por malha Cada região 
compatível: 3

Sim Número de gateways 
virtuais por malha

Nódulos virtuais por malha Cada região 
compatível: 200

Sim Número de nós virtuais por 
malha

Roteadores virtuais por malha Cada região 
compatível: 200

Sim Número de roteadores 
virtuais por malha

Serviços virtuais por malha Cada região 
compatível: 200

Sim Número de serviços virtuais 
por malha

Alvos ponderados por rota Cada região 
compatível: 10

Não Número de alvos 
ponderados por rota
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AWS App Runnerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da 
região 
hospedada 
do Route 
53

US East 
(Ohio)

us-east-2 apprunner.us-east-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z0224347AD7KVHMLOX31

 

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 apprunner.us-east-1.amazonaws.com

apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z01915732ZBZKC8D32TPT

 

US West 
(Oregon)

us-west-2 apprunner.us-west-2.amazonaws.com

apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z02243383FTQ64HJ5772Q

 

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS  

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS  

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS Z08491812XW6IPYLR6CCA

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

apprunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS  

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

apprunner.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z087551914Z2PCAU0QHMW

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Configurações de escalonamento 
automático

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de configurações de 
escalonamento auto que 
você pode criar nesta 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
conta na região atual. 
Você pode usar uma 
única configuração de 
escalonamento auto em 
vários serviços.

Conexões Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
conexões que você pode 
criar na região atual. Você 
pode compartilhar uma 
única conexão entre vários 
serviços.

Configurações de observabilidade Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de configurações de 
observabilidade que 
você pode criar nesta 
conta na região atual. 
Você pode usar uma 
única configuração de 
observabilidade em vários 
serviços.

Serviços Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
serviços do que podem ser 
criados na região atual.

Conectores de VPC Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
conectores de VPC que 
você pode criar nesta conta 
na região atual. Você pode 
usar um único conector de 
VPC em vários serviços.

Conexões de ingresso da VPC Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conexões de ingresso da 
VPC que você pode criar 
para um único serviço.

AppFlow Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Você não pode usar a listagem de permissão de IP em sua política de bucket do Amazon S3 para negar 
acesso a outros endereços IP além dos endereços AppFlow IP da Amazon. Isso ocorre porque a Amazon 
AppFlow usa um endpoint VPC ao colocar dados em seus buckets do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre os endereços IP usados pela Amazon AppFlow, consulte Intervalos de 
endereçosAWS IP no Referência geral da Amazon Web Services.
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 appflow.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appflow.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho AppFlow de execução do fluxo 
da Amazon

Cada região 
compatível: 100 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de dados que a 
Amazon AppFlow pode 
processar por fluxo 
executado nessa conta, na 
região atual.

Tamanho do EventBridge evento da 
Amazon

Cada região com 
suporte: 256 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
dos eventos que a Amazon 
EventBridge pode processar 
por fluxo executado nessa 
conta, na região atual. 
Se seu evento exceder 
esse tamanho, a Amazon 
AppFlow publicará um 
evento resumido com um 
ponteiro para o bucket do 
Amazon S3, onde você 
poderá obter o evento 
completo.

Tamanho da execução do fluxo de 
amplitude

Cada região 
compatível: 25

Não O tamanho máximo (em 
MB) dos dados que podem 
ser processados por 
execução de fluxo ao usar 
Amplitude como fonte, 
nessa conta na região atual.

Execuções de fluxo simultâneas Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
execuções de fluxo 
simultâneos que podem ser 
feitas a qualquer momento, 
nessa conta, na região 
atual.

Perfis de conexão Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de perfis 
de conector reservados 
para esta conta na região 
atual.

Dimensões do Google Analytics Cada região 
compatível: 9

Não O número máximo de 
dimensões do Google 
Analytics que pode ser 
processado por fluxo 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
executado nessa conta na 
região atual.

Métricas do Google Analytics Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
métricas do Google 
Analytics que pode ser 
processado por fluxo 
executado nessa conta, na 
região atual.

Tamanho da execução do fluxo Marketo Cada região 
compatível: 20

Não O tamanho máximo (em 
MB) dos dados que podem 
ser processados por 
execução de fluxo ao usar o 
Marketo como fonte, nessa 
conta na região atual.

Fluxo mensal de fluxo de fluxo Cada região 
compatível: 
10.000.000

Sim O número máximo de 
execuções de fluxo que 
podem ser feitas por mês 
nesta conta na região atual.

Taxa de execuções de AppFlow fluxo da 
Amazon

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que a Amazon AppFlow 
pode executar por minuto 
nessa conta, na região 
atual.

Taxa de execução de fluxo do Amazon S3 Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados pelo cronograma 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Amazon 
S3 como fonte, nessa conta 
na região atual.

Taxa de vazão de amplitude Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar 
por dia ao usar o Amplitude 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Datadog Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Datadog 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Dynatrace Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por programação 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Dynatrace 
como fonte, nesta conta na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de execução de fluxo do Google 
Analytics

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar 
por dia ao usar o Google 
Analytics como fonte, nesta 
conta na região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Infor Nexus Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por programação 
que você pode executar 
por minuto ao usar o Infor 
Nexus como fonte, nesta 
conta na região atual.

Taxa de fluxo do Marketo Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar 
por hora ao usar o Marketo 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de execução de fluxo do Salesforce 
Pardot

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Salesforce 
Pardot como fonte, nesta 
conta na região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Salesforce Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Salesforce 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de ServiceNow vazão Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar por 
minuto ao usar ServiceNow 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de corridas de fluxo singulares Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por por hora 
que você pode executar 
por hora ao usar o Singular 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Slack Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar 
por minuto ao usar o Slack 
como fonte, nesta conta na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de TrendMicro vazão Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por hora que 
você pode executar por 
hora ao usar TrendMicro 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de vazão da Veeva Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por programação 
que você pode executar 
por minuto ao usar o Veeva 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Taxa de execuções de fluxo do Zendesk Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fluxos 
acionados por agendamento 
que você pode executar por 
minuto ao usar o Zendesk 
como fonte, nesta conta na 
região atual.

Tamanho do evento do Salesforce Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo (em 
MB) dos eventos do 
Salesforce que podem 
ser processados por fluxo 
executado nessa conta na 
região atual.

Tamanho da exportação de dados de 
execução de fluxo do Salesforce

Cada região com 
suporte: 500 
megabytes

Não O tamanho máximo (em 
MB) dos registros que você 
pode inserir, atualizar ou 
atualizar no Salesforce 
por execução de fluxo. Se 
sua origem for o Amazon 
S3, cada arquivo CSV não 
poderá exceder 125 MB 
de tamanho. No entanto, 
você pode colocar vários 
arquivos CSV no bucket 
ou na pasta de origem, e a 
Amazon AppFlow transferirá 
todos os dados para o 
Salesforce em uma única 
execução de fluxo.

Tamanho da importação de dados de 
execução de fluxo do Salesforce

Cada região 
compatível: 15

Não O tamanho máximo (em 
GB) de dados que o 
Salesforce pode importar 
por execução de fluxo 
nessa conta, na região 
atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ServiceNow registros Cada região 
compatível: 100 mil

Não O número máximo de 
ServiceNow registros que 
podem ser processados por 
execução de fluxo nessa 
conta na região atual.

Fluxos totais Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de fluxos 
que você pode ter nessa 
conta na Região atual.

Para obter mais informações, consulte Cotas para a Amazon AppFlow no Guia AppFlow do usuário da 
Amazon.

Service Quotas do Application Auto Scaling
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações do serviçoAWS da conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 application-autoscaling.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

application-autoscaling.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

application-autoscaling.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 application-autoscaling.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

application-autoscaling.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

application-autoscaling.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

application-autoscaling.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

application-autoscaling.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

application-autoscaling.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

application-autoscaling.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

application-autoscaling.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 application-autoscaling.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 application-autoscaling.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

application-autoscaling.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

application-autoscaling.me-
south-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

application-autoscaling.me-
central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

application-autoscaling.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

application-autoscaling.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Alvos escaláveis para o Amazon 
Keyspaces

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do Cassandra 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Alvos escaláveis para o Amazon MSK Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace Kafka nesta 
conta na região atual. Um 
destino escalável identifica 
o recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Metas escaláveis para AppStream Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
AppStream namespace 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Metas escaláveis para Comprehend Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace Comprehend 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Alvos escaláveis para o DynamoDB Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do DynamoDB 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Metas escaláveis para o EC2 Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do EC2 nesta 
conta na região atual. Um 
destino escalável identifica 
o recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.

Metas escaláveis para o ECS Cada região com 
suporte: 3.000

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do ECS nesta 
conta na região atual. Um 
destino escalável identifica 
o recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Metas escaláveis para EMR Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis 
que você pode registrar 
no namespace Elastic 
MapReduce (EMR) nesta 
conta na região atual. Um 
destino escalável identifica 
o recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.

Alvos escaláveis para Lambda Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do Lambda 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Alvos escaláveis para RDS Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do RDS nesta 
conta na região atual. Um 
destino escalável identifica 
o recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.

Metas escaláveis para SageMaker Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
SageMaker namespace 
nesta conta na região 
atual. Um destino escalável 
identifica o recurso que 
pode ser escalado com o 
Application Auto Scaling.

Metas escaláveis para recursos 
personalizados

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
destinos escaláveis que 
você pode registrar no 
namespace do recurso 
personalizado nesta conta 
na região atual. Um destino 
escalável identifica o 
recurso que pode ser 
escalado com o Application 
Auto Scaling.

Políticas de escalação por destino 
escalável

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
políticas de escalabilidade 
por alvo escalável.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ações programadas por grupo escalável Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de ações 
programadas por grupo 
escalável.

Ajustes de etapa por política de 
escalabilidade de etapa

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
ajustes de etapa por política 
de escalabilidade de etapa.

Para obter mais informações, consulte Service Quotas do Application Auto Scaling no Guia do usuário do 
Application Auto Scaling.

AWS Application Discovery Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também chamadas de limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 discovery.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 discovery.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

discovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 discovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 discovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Agentes que enviam dados para o serviço Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
agentes ativos que enviam 
dados para o serviço.

Aplicativos por conta da Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
aplicativos por conta 
da. Se você atingir essa 
cota e quiser importar 
novos aplicativos, poderá 
excluir os aplicativos 
existentes no console do 
Migration Hub ou usando o 
DeleteApplications Ação da 
API.

Exclusões de registros de importação por 
dia

Cada região 
compatível: 25.000

Não O número máximo de 
exclusões de registros de 
importação por dia. Cada 
dia começa às 00:00 UTC.

Registros de servidor importados por conta Cada região 
compatível: 25.000

Não O número máximo de 
registros de servidor 
importados por conta.

Servidores importados por conta da Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
servidores importados por 
conta da.

Heartbeat de agentes inativos, mas não da 
coleta de dados

Cada região 
compatível: 10.000

Não O número máximo de 
agentes inativos pulsando, 
mas não coletando dados.

Servidores por aplicativo do Cada região 
compatível: 400

Não O número máximo de 
servidores que podem ser 
associados a um único 
aplicativo.

Tags por servidor Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
etiquetas para um único 
servidor.

AWS Application Migration Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mgn.us-east-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mgn.us-east-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mgn.us-west-1.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mgn.us-west-2.amazonaws.com

mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 mgn.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mgn.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mgn.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

mgn.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mgn.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mgn.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mgn.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 mgn.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mgn.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mgn.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

mgn.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

mgn.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mgn.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simulx. do Cada região 
compatível: 20

Não Trabalhos simulx. do

Máximo de servidores de fonte ativa Cada região 
compatível: 20

Sim Máximo de servidores de 
fonte ativa

Máximo de servidores de origem não 
arquivados

Cada região 
compatível: 4.000

Não Máximo de servidores de 
origem não arquivados

Máximo de servidores de origem em uma 
única Job

Cada região 
compatível: 200

Não Máximo de servidores de 
origem em uma única Job

Máximo de servidores de origem em todas 
as tarefas

Cada região 
compatível: 200

Não Máximo de servidores de 
origem em todas as tarefas
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Total máximo de servidores de origem 
porAWS conta

Cada região 
compatível: 50.000

Não Total máximo de servidores 
de origem porAWS conta

Máximo de ações por servidor de origem Cada região 
compatível: 100

Não Máximo de ações por 
servidor de origem

Máximo de ações por modelo Cada região 
compatível: 100

Não Máximo de ações por 
modelo

Max. de aplicativos Cada região 
compatível: 200

Não Max. de aplicativos

Max. de ondas Cada região 
compatível: 200

Não Max. de ondas

Máximo de aplicações por onda Cada região 
compatível: 1.000

Não Máximo de aplicações por 
onda

Max. de aplicativos Cada região com 
suporte: 10.000

Não Max. de aplicativos

Max. de ondas Cada região com 
suporte: 10.000

Não Max. de ondas

Máximo de trabalhos simultâneos por 
servidor de origem

Cada região com 
suporte: 1

Não Máximo de trabalhos 
simultâneos por servidor de 
origem

Número máximo de servidores de origem 
por aplicativo

Cada região 
compatível: 200

Não Número máximo de 
servidores de origem por 
aplicativo

A tabela a seguir lista informações adicionais.

Recurso Retention

Histórico de lançamento Guardado por 10 anos

Registro Job individual Guardado por 185 dias

Endpoints e cotas do Amazon AppStream 2.0
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appstream2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appstream2.us-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 appstream2.us-west-2.amazonaws.com

appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appstream2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

appstream2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appstream2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appstream2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 appstream2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appstream2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com

appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Frotas ativas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de frotas 
ativas que você pode criar 
nesta conta na região atual.

Instâncias de streaming 2xgrandes 
otimizadas para computação para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.2xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming 2xlarge otimizadas 
para computação para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.2xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas 
para computação para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
de computação 4xlarge 
(stream.compute.4xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nesta conta na região 
atual.

Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas 
para computação para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
4xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.4xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas 
para computação para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
8xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.8xlarge) 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas 
para computação para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
8xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.8xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming 
otimizadas para computação para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming otimizadas 
para computação 
(stream.compute.large) que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming 
otimizadas para computação para criadores 
de imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming otimizadas 
para computação 
(stream.compute.large) que 
você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming xlarge otimizadas 
para computação para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nesta conta na região 
atual.

Instâncias de streaming xlarge otimizadas 
para computação para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
xlarge otimizadas 
para computação 
(stream.compute.xlarge) 
que você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Cópias simultâneas de imagens por região 
de destino

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
cópias de imagens 
simultâneas que você pode 
ter reservados para esta 
conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atualizações simultâneas de imagens Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
atualizações de imagem 
reservados para esta conta 
na região atual.

Frotas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de frotas 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
12xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 12xlarge 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
12xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 12xlarge 
(stream.graphics.g4dn.12xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
16xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 16xlarge 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
16xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 16xlarge 
(stream.graphics.g4dn.16xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
2xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 2xlarge 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
2xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 2xlarge 
(stream.graphics.g4dn.2xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
4xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 4xlarge 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
4xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 4xlarge 
(stream.graphics.g4dn.4xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
8xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 8xlarge 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
8xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias gráficas 
G4DN 8xlarge 
(stream.graphics.g4dn.8xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias gráficas de streaming G4DN 
xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias 
gráficas G4DN xlarge 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming Graphics G4DN 
xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias 
gráficas G4DN xlarge 
(stream.graphics.g4dn.xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Design gráfico: instâncias de streaming 
2xgrandes para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge de design 
gráfico (stream.graphics-
design.2xlarge) que você 
pode usar para frotas nessa 
conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Design gráfico: instâncias de streaming 
2xgrandes para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge de design 
gráfico (stream.graphics-
design.2xlarge) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual.

Design gráfico: quatro instâncias de 
streaming grandes para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
4xlarge de design 
gráfico (stream.graphics-
design.4xlarge) que você 
pode usar para frotas nessa 
conta na região atual.

Design gráfico: instâncias de streaming 
4xgrandes para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
4xlarge de design 
gráfico (stream.graphics-
design.4xlarge) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual.

Projete gráficos: grandes instâncias de 
streaming para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming de design 
gráfico (stream.graphics-
design.large) que você pode 
usar para frotas nesta conta 
na região atual.

Crie gráficos: grandes instâncias de 
streaming para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming de design 
gráfico (stream.graphics-
design.large) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual.

Design gráfico de grandes instâncias de 
streaming para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
grandes de design 
gráfico (stream.graphics-
design.xlarge) que você 
pode usar para frotas nesta 
conta na região atual.
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Instâncias de streaming xlarge de design 
gráfico para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
xlarge de design gráfico 
(stream.graphics-
design.xlarge) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual

Instâncias de streaming de 2 vezes 
grandes para desktops gráficos para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge para desktops 
gráficos (stream.graphics-
desktop.2xlarge) que você 
pode usar para frotas nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming 2xgrandes para 
desktop gráfico para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
2xlarge para desktops 
gráficos (stream.graphics-
desktop.2xlarge) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual.

Instâncias de streaming Graphics Pro de 16 
x grandes para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
do Graphics Pro 16xlarge 
(stream.graphics-
pro.16xlarge) que você 
pode usar para frotas nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming Graphics Pro 
16xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
do Graphics Pro 16xlarge 
(stream.graphics-
pro.16xlarge) que você 
pode usar para criadores 
de imagens nessa conta na 
região atual.

Instâncias de streaming Graphics Pro 
4xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
Graphics Pro 4xlarge 
(stream.graphics-
pro.4xlarge) que você pode 
usar para frotas nessa conta 
na região atual.
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Instâncias de streaming Graphics Pro 
4xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
do Graphics Pro 4xlarge 
(stream.graphics-
pro.4xlarge) que você pode 
usar para criadores de 
imagens nessa conta na 
região atual.

Instâncias de streaming Graphics Pro 
8xlarge para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
Graphics Pro 8xlarge 
(stream.graphics-
pro.8xlarge) que você pode 
usar para frotas nessa conta 
na região atual.

Instâncias de streaming Graphics Pro 
8xlarge para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
do Graphics Pro 8xlarge 
(stream.graphics-
pro.8xlarge) que você pode 
usar para criadores de 
imagens nessa conta na 
região atual.

Construtores de imagens Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
criadores de imagens que 
você pode criar nesta conta 
na região atual.

Limite de compartilhamento de imagens Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo deAWS 
contas com as quais 
uma imagem pode ser 
compartilhada nesta conta 
na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Amazon Linux 2 e o tipo de instância 
stream.standard.2xlarge

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Amazon 
Linux 2 da Elastic Fleets 
e o tipo de instância 
stream.standard.2xlarge 
nesta conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Amazon Linux 2 e o tipo de instância 
stream.standard.large

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
sessões simultâneos 
que você pode usar para 
a plataforma Amazon 
Linux 2 da Elastic Fleets 
e o tipo de instância 
stream.standard.large nesta 
conta na região atual.
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Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Amazon Linux 2 e o tipo de instância 
stream.standard.medium

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
sessões simultâneos 
que você pode usar para 
a plataforma Amazon 
Linux 2 da Elastic Fleets 
e o tipo de instância 
stream.standard.medium 
nesta conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Amazon Linux 2 e o tipo de instância 
stream.standard.small

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
sessões simultâneos 
que você pode usar para 
a plataforma Amazon 
Linux 2 da Elastic Fleets 
e o tipo de instância 
stream.standard.small nesta 
conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Amazon Linux 2 e o tipo de instância 
stream.standard.xlarge

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
sessões simultâneos 
que você pode usar para 
a plataforma Amazon 
Linux 2 da Elastic Fleets 
e o tipo de instância 
stream.standard.xlarge 
nesta conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Windows Server 2019 e o tipo de instância 
stream.standard.2xlarge

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Windows 
Server 2019 da Elastic 
Fleets e o tipo de instância 
stream.standard.2xlarge 
nesta conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Windows Server 2019 e o tipo de instância 
stream.standard.large

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Windows 
Server 2019 da Elastic 
Fleets e o tipo de instância 
stream.standard.large nessa 
conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Windows Server 2019 e o tipo de instância 
stream.standard.medium

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Windows 
Server 2019 da Elastic 
Fleets e o tipo de instância 
stream.standard.medium 
nessa conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon AppStream 2.0

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Windows Server 2019 e o tipo de instância 
stream.standard.small

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Windows 
Server 2019 da Elastic 
Fleets e o tipo de instância 
stream.standard.small 
nessa conta na região atual.

Máximo de sessões simultâneas para 
frotas elásticas com a plataforma 
Windows Server 2019 e o tipo de instância 
stream.standard.xlarge

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
que você pode usar para 
a plataforma Windows 
Server 2019 da Elastic 
Fleets e o tipo de instância 
stream.standard.xlarge 
nessa conta na região atual.

Instâncias de streaming 2xgrandes com 
otimização de memória para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 2xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.2xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming 2xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 2xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.2xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming 4xlarge com 
otimização de memória para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 4xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.4xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming 4xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 4xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.4xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon AppStream 2.0

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias de streaming de 8 vezes 
grandes com otimização de memória para 
frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 8xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.8xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming de 8 vezes 
grandes com otimização de memória para 
criadores de imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming 8xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.8xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming otimizadas 
para memória 
(stream.memory.large) que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
grandes instâncias de 
streaming otimizadas 
para memória 
(stream.memory.large) que 
você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming xlarge otimizadas 
para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.xlarge) que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.

Instâncias de streaming xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon AppStream 2.0

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias de streaming z1d 12xlarge 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 12xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d 12xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 12xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.12xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming z1d 2xlarge com 
otimização de memória para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 2xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d 2xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 2xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.2xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming z1d 3xlarge 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 3xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d 3xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 3xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.3xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon AppStream 2.0

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias de streaming z1d 6xlarge 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 6xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d 6xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d 6xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.6xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming z1d 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grandes instâncias 
de streaming z1d 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.large) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d grandes com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
grandes instâncias 
de streaming z1d 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.large) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.

Instâncias de streaming z1d xlarge 
otimizadas para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
que você pode usar para 
frotas nessa conta na região 
atual.

Instâncias de streaming z1d xlarge com 
otimização de memória para criadores de 
imagens

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo 
de instâncias de 
streaming z1d xlarge 
otimizadas para memória 
(stream.memory.z1d.xlarge) 
que você pode usar para 
criadores de imagens nessa 
conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon AppStream 2.0

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Imagens privadas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
imagens privadas que você 
pode criar nesta conta na 
região atual.

Pilhas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de pilhas 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming padrão 2xgrandes 
para frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
stream.standard.2xlarge 
que você pode usar para 
frotas nesta conta na região 
atual.

Grandes instâncias de streaming padrão 
para frotas

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
instâncias padrão de 
streaming grandes 
(stream.standard.large) que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.

Grandes instâncias de streaming padrão 
para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
instâncias padrão de 
streaming grandes 
(stream.standard.large) que 
você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Instâncias padrão de streaming médio para 
frotas

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo 
de instâncias padrão 
de streaming médio 
(stream.standard.medium) 
que você pode usar para 
frotas nesta conta na região 
atual.

Instâncias padrão de streaming médio para 
criadores de imagens

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
de mídia padrão 
(stream.standard.medium) 
que você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming pequenas padrão 
para frotas

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
pequenas instâncias 
de streaming padrão 
(stream.standard.small) que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS AppSync

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Pequenas instâncias de streaming padrão 
para criadores de imagens

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
pequenas instâncias 
de streaming padrão 
(stream.standard.small) 
que você pode usar para os 
criadores de imagens nesta 
conta na região atual.

Instâncias de streaming xlarge padrão para 
frotas

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias de streaming 
stream.standard.xlarge que 
você pode usar para frotas 
nesta conta na região atual.

Usuários no grupo de usuários Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
usuários que você pode 
criar no grupo de usuários 
nesta conta na região atual.

*Para frotas com Default Internet Access (Acesso à Internet padrão) habilitado, a cota é 100 instâncias de 
frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a configuração 
do gateway NAT.

AWS AppSyncendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
AWS AppSyncplano de controle

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS AppSync

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS AppSyncplano de dados

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appsync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appsync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 appsync.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 appsync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appsync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 appsync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS AppSync

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 appsync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appsync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appsync.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appsync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appsync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appsync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appsync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appsync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 appsync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS AppSync

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appsync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

appsync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appsync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

appsync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appsync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Chaves de API por API Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de chaves 
de API por API GraphQL

APIs por região Cada região 
compatível: 25

Sim Número máximo de APIs 
por região

Provedores de autenticação por API Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
provedores de autenticação 
por API

Tamanho do modelo do resolvedor 
avaliado

Cada região 
compatível: 5 
megabytes

Não Tamanho máximo do 
modelo de resolvedor 
avaliado

Funções por resolvedor de pipeline Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de funções 
por resolvedor de pipeline

Iterações em um loop foreach em modelos 
de mapeamento

Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
iterações em #foreach... 
#end loop em modelos de 
mapeamento

Tamanho máx. do Batch Cada região 
compatível: 2.000

Não O tamanho máximo da 
lista de solicitações do 
resolvedor que será enviada 
para uma única função 
do Lambda para uma 
BatchInvoke operação.
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AWS AppSync

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de chaves de cache Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
chaves de cache

Número de nomes de domínio 
personalizados

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
nomes de domínio 
personalizados por região

Taxa de tokens de solicitação Cada região 
compatível: 2.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
tokens de solicitação por 
segundo nessa conta 
na região da atual. AWS 
AppSync aloca tokens para 
solicitações de mutação 
e consulta com base na 
quantidade de recursos 
(tempo de processamento 
e memória) que eles 
consomem. Para obter 
mais detalhes sobre 
tokens, consulte a seção 
Monitoramento naAWS 
AppSync documentação.

Taxa de solicitações de anulação de 
assinatura

Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Não O número máximo de 
solicitações de anulação 
por segundo, por conta, por 
região

Tempo de execução da solicitação para 
mutações, consultas e assinaturas

Cada região 
compatível: 30 
segundos

Não Tempo máximo de 
execução da solicitação 
do GraphQL (consultas, 
mutações, assinaturas)

Tamanho do modelo de mapeamento da 
solicitação

Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Não Tamanho máximo do 
modelo de mapeamento da 
solicitação

Resolvedores executados em uma única 
solicitação

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
resolvedores que podem ser 
executados em uma única 
solicitação

Tamanho do modelo de mapeamento da 
resposta

Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Não Tamanho máximo do 
modelo de mapeamento de 
resposta

Tamanho do documento do esquema Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não Tamanho máximo do 
documento do esquema

Tamanho da carga da assinatura Cada região 
compatível: 240 
kilobytes

Não Tamanho máximo da 
mensagem recebida por 
meio de assinaturas

Versão 1.0
79

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appsync/quotas/L-51A37BC6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/appsync/quotas/L-FC5E46D0


Referência geral do AWS Guia de referência
Athena

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Assinaturas por conexão Cada região 
compatível: 100

Sim Extratos de código de 
assinaturas por cliente 
em uma única WebSocket 
conexão. Cada extrato 
permite que o cliente 
receba várias mensagens 
relacionadas à assinatura 
específica.

A taxa de tokens de solicitação é o número máximo de tokens de solicitação por segundo nessa conta 
na região da atual. AWS AppSyncaloca tokens para solicitações de mutação e consulta com base na 
quantidade de recursos (tempo de processamento e memória) que eles consomem. Para obter mais 
detalhes sobre tokens, consulte Como usar a contagem de tokens para otimizar suas solicitações no guia 
doAWS AppSync desenvolvedor.

Endpoints e cotas do Amazon Athena
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 athena.us-east-2.amazonaws.com

athena-fips.us-east-2.amazonaws.com

athena.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 athena.us-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-east-1.amazonaws.com

athena.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 athena.us-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-west-1.amazonaws.com

athena.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 athena.us-west-2.amazonaws.com

athena-fips.us-west-2.amazonaws.com

athena.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Athena

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 athena.af-south-1.amazonaws.com

athena.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 athena.ap-east-1.amazonaws.com

athena.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

athena.ap-southeast-3.amazonaws.com

athena.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 athena.ap-south-1.amazonaws.com

athena.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

athena.ap-northeast-3.amazonaws.com

athena.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

athena.ap-northeast-2.amazonaws.com

athena.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

athena.ap-southeast-1.amazonaws.com

athena.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

athena.ap-southeast-2.amazonaws.com

athena.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

athena.ap-northeast-1.amazonaws.com

athena.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

athena.ca-central-1.amazonaws.com

athena.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

athena.eu-central-1.amazonaws.com

athena.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 athena.eu-west-1.amazonaws.com

athena.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 athena.eu-west-2.amazonaws.com

athena.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 athena.eu-south-1.amazonaws.com

athena.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Athena

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 athena.eu-west-3.amazonaws.com

athena.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 athena.eu-north-1.amazonaws.com

athena.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

athena.me-south-1.amazonaws.com

athena.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 athena.sa-east-1.amazonaws.com

athena.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

athena.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

athena.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

athena.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

athena.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Para baixar a versão mais recente do driver JDBC e sua documentação, consulte Usar o Athena com o 
driver JDBC.

Para obter informações sobre as versões anteriores do driver JDBC e suas documentações, consulte
Como usar a versão anterior do driver JDBC.

Para baixar as versões mais recentes e anteriores do driver ODBC e sua documentação, consulte
Conectando-se ao Athena com ODBC.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Consultas de DDL ativo de DL ativo Cada região 
compatível: 20

Sim O número de consultas 
DDL ativas. As consultas 
DDL incluem as consultas 
CREATE TABLE e ALTER 
TABLE ADD PARTITION.

Consultas DML ativo de DML ativo de D us-east-1:

us-east-2:

us-west-2:

ap-northeast-1:150

Sim O número de consultas 
DML ativas. As consultas 
DML incluem as consultas 
SELECT, CREATE TABLE 
AS (CTAS) e INSERT INTO. 
As cotas específicas variam 
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Referência geral do AWS Guia de referência
Audit Manager

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
ap-northeast-2:100

Cabo Sul 1:

ap-southeast-1:100

ap-southeast-2:100

eu-central-1:150

eu-west-1:

eu-west-2:

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 20

de acordo com a região da 
AWS.

Concorrência de DPU do Apache Spark Cada região 
compatível: 160

Não O número máximo de DPUs 
que você pode consumir 
simultaneamente para os 
cálculos do Apache Spark.

Tempo limite de consulta DDL Cada região 
compatível: 600

Não O tempo máximo, em 
minutos, uma consulta 
DDL pode ser executada 
antes de ser cancelada. As 
consultas DDL incluem as 
consultas CREATE TABLE 
e CREATE TABLE ADD 
PARTITION.

Tempo limite de consulta DML Cada região 
compatível: 30

Sim O tempo máximo, em 
minutos, uma consulta 
DML pode ser executada 
antes de ser cancelada. 
As consultas DML incluem 
consultas SELECT, CTAS e 
INSERT.

Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço no Guia do usuário do Amazon Athena.

AWS Audit Managerendpoint e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)
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Referência geral do AWS Guia de referência
Audit Manager

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 auditmanager.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 auditmanager.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 auditmanager.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 auditmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Controles personalizados Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
controles personalizados 
por conta por região

Versão 1.0
84

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/auditmanager/quotas/L-0255B75F


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon A2I

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Estruturas personalizadas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
estruturas personalizadas 
por conta por região

Executando avaliações Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
avaliações em execução por 
conta por região

Endpoints e cotas de Augmented AI da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 a2i.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 a2i.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 a2i.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 a2i.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

a2i.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

a2i.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

a2i.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

a2i.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

a2i.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Aurora

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

a2i.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 a2i.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 a2i.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável

Definições de fluxo 100 Sim

Modelos de tarefas do trabalhador (UIs de tarefas 
humanas)

100 Sim

A trânsitoloops humanos por definição de fluxo (equipe 
de trabalho privada ou de fornecedor) †

5.000 Não

A trânsitodefinição de loops humanos por fluxo (Amazon 
Mechanical Turkequipe de trabalho) †

1.000 Não

† Os laços humanos são consideradosem trânsitoquando seu status éInProgressouStopping.

Endpoints e cotas do Amazon Aurora
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Aurora

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Aurora

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Autorizações por grupos de segurança de 
banco de dados

Cada região 
compatível: 20

Não Número de autorizações 
de grupo de segurança 
por grupo de segurança do 
banco de dados.

Versões de mecanismos personalizados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
versões de mecanismo 
personalizadas permitidas 
nessa conta na região atual.

Grupos de parâmetros de cluster de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
grupos de parâmetros de 
cluster de banco de dados.

clusters de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
clusters do Aurora para 
essa conta na Região atual.

Instâncias de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados permitidas nessa 
conta na Região atual.

Grupos de sub-redes de banco de dados Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de sub-redes de 
banco de dados.

Tamanho do corpo da solicitação HTTP da 
API de dados

Cada região 
compatível: 4 
megabytes

Não O tamanho máximo 
permitido para o corpo de 
solicitação HTTP.

Máximo de pares simultâneos de segredo 
de cluster da API de dados

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de pares 
exclusivos de segredos e 
clusters de banco de dados 
do Aurora Serverless em 
solicitações simultâneas da 
API de dados para a conta 
atual e a região da AWS.

Número máximo de solicitações 
simultâneas da API de dados

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
solicitações da API de 
dados para um cluster 
de banco de dados do 
Aurora Serverless que 
usam o mesmo segredo 
e podem ser processadas 
simultaneamente. 
Solicitações adicionais 
são colocadas em fila e 
processadas à medida 
que as solicitações em 
andamento são concluídas.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo do conjunto de 
resultados da API de dados

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do 
conjunto de resultados do 
banco de dados que pode 
ser retornado pela API de 
dados.

Tamanho máximo da API de dados da 
string de resposta JSON

Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não O tamanho máximo da 
string de resposta JSON 
simplificada retornada pela 
API de dados do RDS.

Solicitações de API de dados por segundo Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Não O número máximo de 
solicitações para a API 
de dados por segundo 
permitido nessa conta na 
região da AWS atual.

Assinaturas de eventos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
assinaturas de eventos.

Perfis do IAM por cluster de banco de 
dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de perfis 
do IAM associados a um 
cluster de banco de dados.

Perfis do IAM por instância de banco de 
dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de perfis 
do IAM associados a uma 
instância de banco de 
dados.

Snapshots de cluster de banco de dados 
manual

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais de 
cluster de banco de dados.

Snapshots manuais da instância de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais de 
instância de banco de 
dados.

Grupos de opções Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
grupos de opções.

Grupos de parâmetros Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de parâmetros.

Proxies Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
proxies permitidos nessa 
conta na Região da AWS 
atual.

Réplicas de leitura por primário Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo de 
réplicas de leitura por 
instância de banco de 
dados primária. Essa cota 
não pode ser ajustada para 
o Amazon Aurora.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias de bancos de dados reservadas Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco 
de dados reservadas 
permitidas nessa conta na 
Região da AWS atual.

Regras por grupo de segurança Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
regras por grupo de 
segurança do banco de 
dados.

Grupos de segurança Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
grupos de segurança do 
banco de dados.

Grupos de segurança (VPC) Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança 
do banco de dados por 
Amazon VPC.

Sub-redes por grupo de sub-redes do 
banco de dados

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de sub-
redes para por grupo de 
sub-redes de banco de 
dados.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas por recurso do 
Amazon RDS.

Armazenamento total para todas as 
instâncias de banco de dados

Todas as regiões 
compatíveis: 100 mil 
gigabytes

Sim O armazenamento total 
máximo (em GB) em 
volumes do EBS para todas 
as instâncias de banco de 
dados do Amazon RDS 
somadas. Essa cota não se 
aplica ao Amazon Aurora, 
que tem um volume máximo 
de cluster de 128 TiB para 
cada cluster de banco de 
dados.

AWS Auto Scalingendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Note

Esta página fornece endpoints de serviço e cotas de serviço relacionados aos planos de 
escalabilidade, umAWS Auto Scaling recurso. Se você está tentando encontrar endpoints e as 
cotas para o Amazon EC2 Auto Scaling ou o Application Auto Scaling, veja o seguinte:
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• Amazon EC2 Auto Scaling (p. 357)
• Application Auto Scaling (p. 50)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instruções de escalabilidade por plano de 
escalabilidade

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
instruções de escalabilidade 
por plano de escalabilidade.

Planos de escalabilidade Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
planos de escalonamento 
que podem ser criados 

Versão 1.0
95

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/autoscaling-plans/quotas/L-BD401546


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Backup

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
nessa conta na Região 
atual. Um plano de 
escalabilidade explica 
aoAWS Auto Scaling como 
escalar uma coleção de 
recursos.

Instrução de configuração de rastreamento 
de destino por escalabilidade

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de configurações de 
rastreamento de alvos por 
instrução de escalabilidade.

Para obter mais informações, consulte Cotas para seus planos de escalabilidade no GuiaAWS Auto 
Scaling do usuário.

AWS Backupendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um 
serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS 
serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte
Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, são o número máximo de recursos ou 
operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço do 
AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 backup.us-east-2.amazonaws.com

backup-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 backup.us-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 backup.us-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 backup.us-west-2.amazonaws.com

backup-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 backup.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 backup.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 backup.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

backup.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

backup.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 backup.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

backup.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

backup.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

backup.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

backup.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

backup.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

backup.ca-central-1.amazonaws.com

backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

backup.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 backup.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 backup.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 backup.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 backup.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 backup.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 backup.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

backup.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

backup.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

backup.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 backup.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

backup.us-gov-east-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

backup.us-gov-west-1.amazonaws.com

backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Planos Backup por região região região 
região região região região por

Cada região com 
suporte: 300

Sim Número de planos de 
backup destinados para 
esta conta na região por 
região por região por região 
por região por região por 
região

Cofres de backup por região região região 
região região região região região região 
região região

Cada região com 
suporte: 300

Sim Número de cofres de 
backup reservados para 
esta conta na região por 
região por região por região 
por região por região por 
região por região

Cópias de backup simultâneas por serviço 
suportado por conta

Cada região 
compatível: 5

Não Número de cópias de 
backup simultâneas por 
serviço suportado por conta
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos de backup simultâneos por 
recurso

Cada região com 
suporte: 1

Não Número de trabalhos de 
backup simultâneos por 
recurso

Controles de estrutura por região região 
região região por região região por

Cada região 
compatível: 50

Sim Número de controles de 
estrutura destinados para 
esta conta na região por 
região por região por região 
por região por região por 
região

Frameworks por região região região por 
região por região por

Cada região 
compatível: 10

Sim Número de estruturas 
reservadas para esta conta 
na região região região 
região por região por região 
por região por região por 
região

Estruturas por plano de relatório Cada região 
compatível: 1.000

Não Número de estruturas por 
plano de relatório

Tags de metadados por backup Cada região 
compatível: 50

Não Número de tags de 
metadados por backup

Pontos de recuperação por cofre de backup Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim Número de pontos de 
recuperação por cofre de 
backup

Planos de relatório por região região região 
por região por região por

Cada região 
compatível: 20

Sim Número de planos de 
relatório nesta conta na 
região por região por região 
por região por região por 
região por região por região

Versões por região por região por região 
por

Cada região região 
região região região 
região região região 
região região

Sim Número de versões por 
plano de backup

Se você receber regularmente exceções de limitação, considere usar um limitador de taxa.

Nome da API Chamadas padrão/seg

CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan 
| DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | 
DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | 
DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom 
JSON | GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications 
| StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | 
UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle

5

DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource 10

DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | 
GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy 

15
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Nome da API Chamadas padrão/seg
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | 
GetSupportedResourceTypes

ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | 
ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults 
| ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | 
ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | 
ListRestoreJobs | ListTags

20

Soma de todas as chamadas de API 50

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia doAWS Backup desenvolvedor.

AWS Batchendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 batch.us-east-2.amazonaws.com

fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 batch.us-east-1.amazonaws.com

fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 batch.us-west-1.amazonaws.com

fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 batch.us-west-2.amazonaws.com

fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 batch.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 batch.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 batch.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

batch.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 batch.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

batch.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

batch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

batch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

batch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

batch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

batch.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

batch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 batch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 batch.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 batch.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 batch.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 batch.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 batch.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

batch.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

batch.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

batch.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 batch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

batch.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

batch.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de ambiente de computação Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de 
ambientes computacionais 
por conta, por região.

Ambientes de computação por limite de fila 
de trabalhos.

Cada região 
compatível: 3

Não Número máximo de 
ambientes de computação 
por fila de tarefas.

Limite de tamanho de definição de Job Cada região 
compatível: 24

Não Nenhuma descrição 
disponível

Limite de dependências de Job Cada região 
compatível: 20

Não Número máximo de 
dependências de trabalho 
por trabalho.

Limite de tamanho da carga da Job Cada região 
compatível: 30

Não Tamanho máximo da 
carga útil da tarefa (para 
operações de SubmitJob 
API), medido em KiB.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de fila de Job Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de filas 
de trabalho por conta e por 
região.

Limite máximo de tamanho de matriz Cada região com 
suporte: 10.000

Não Tamanho máximo da matriz 
para trabalhos de matriz.

Compartilhe identificadores por limite de fila 
de trabalho.

Cada região 
compatível: 500

Não Número máximo de 
identificadores de 
compartilhamento por fila de 
tarefas.

Limite de empregos estaduais enviados Cada região com 
suporte: 1.000.000

Não Número máximo de 
trabalhos no estado de 
envio.

Transações por segundo por SubmitJob 
limite

Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para cada conta para 
SubmitJob operações.

Para obter mais informações, consulte Service Quotas no GuiaAWS Batch do usuário.

AWS Billing and Cost Managementendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

AWS Billing and Cost Managementinclui a APIAWS Cost Explorer, a API de relatórios deAWS custo e uso, 
a API deAWS orçamentos e a API de lista deAWS preços.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

AWSCost Explorer

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 ce.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
103

https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/service_limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
Billing and Cost Management

AWS Cost and Usage Reports

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 cur.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Orçamentos da AWS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

budgets.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

budgets.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 budgets.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 budgets.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 budgets.amazonaws.com HTTPS

Serviço da lista de preços da AWS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 api.pricing.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Savings Plans

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

savingsplans.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 savingsplans.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
O Billing and Cost Management não tem cotas aumentáveis. Para obter mais informações, consulte Cotas 
do AWS Billing and Cost Management.

AWS Billing Conductorendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da conta da conta da conta da conta da. Para 
obter mais informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 billingconductor.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter mais informações sobre cotas e restrições deAWS Billing Conductor serviço, consulte Cotas e 
restrições no GuiaAWS Billing Conductor do usuário.

Endpoints e cotas do Amazon Braket
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 braket.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 braket.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 braket.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 braket.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de intermitência de solicitações de 
API

Cada região 
compatível: 600

Não O número máximo de 
solicitações adicionais por 
segundo (RPS) que você 
pode enviar de uma só vez 
nessa conta na Região da 
região da região da região 
da atual.

Taxa intermitente de CancelJob 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
CancelJob solicitações 
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de CancelQuantumTask 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
CancelQuantumTask 
solicitações adicionais 
(RPS) que você pode enviar 
de uma vez nesta conta (for 
Apache).

Taxa intermitente de CreateJob solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
CreateJob solicitações 
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de CreateQuantumTask 
solicitações

Cada região 
compatível: 40

Não O número máximo de 
CreateQuantumTask 
solicitações adicionais 
(RPS) que você pode enviar 
de uma vez nesta conta (for 
Apache).

Taxa intermitente de GetDevice 
solicitações

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
GetDevice solicitações 
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de GetJob solicitações Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
GetJob solicitações 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de GetQuantumTask 
solicitações

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo 
de GetQuantumTask 
solicitações adicionais 
(RPS) que você pode enviar 
de uma vez nesta conta (for 
Apache).

Taxa intermitente de SearchDevices 
solicitações

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
SearchDevices solicitações 
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de SearchJobs 
solicitações

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
SearchJobs solicitações 
adicionais (RPS) que você 
pode enviar de uma vez 
nesta conta (for Apache).

Taxa intermitente de SearchQuantumTasks 
solicitações

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
SearchQuantumTasks 
solicitações adicionais 
(RPS) que você pode enviar 
de uma vez nesta conta (for 
Apache).

Número máximo de instâncias 
computacionais permitidas para um 
trabalho

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
permitido de instâncias 
de computação para um 
trabalho.

Número máximo de instâncias de 
ml.c4.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c4.2xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c4.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c4.4xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c4.8xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c4.8xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de instâncias de 
ml.c4.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c4.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5.18xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5.18xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5.2xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5.4xlarge para trabalhos

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5.4xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5.9xlarge para trabalhos

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5.9xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5n.18xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5n.18xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5n.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5n.2xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.
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Suporte

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de instâncias de 
ml.c5n.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5n.4xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5n.9xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5n.9xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.c5n.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.c5n.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.12xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.12xlarge é 
permitido para todos os 
trabalhos híbridos do 
Amazon Braket nessa conta 
e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.16xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.16xlarge é 
permitido para todos os 
trabalhos híbridos do 
Amazon Braket nessa conta 
e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.2xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.4xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.8xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.8xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g4dn.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g4dn.xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.12xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.12xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.16xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.16xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.24xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.24xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.2xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.48xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.48xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.4xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.
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Número máximo de instâncias de 
ml.g5.8xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.8xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.g5.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.g5.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m4.10xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m4.10xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m4.16xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m4.16xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m4.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m4.2xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m4.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m4.4xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m4.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m4.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.12xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.12xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.24xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.24xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.2xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.4xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.4xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.large para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.large permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.m5.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.m5.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p2.16xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p2.16xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p2.8xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p2.8xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p2.xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p2.xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de instâncias de 
ml.p3.16xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p3.16xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p3.2xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p3.2xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p3.8xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p3.8xlarge permitido para 
todos os trabalhos híbridos 
do Amazon Braket nessa 
conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p3dn.24xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p3dn.24xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número máximo de instâncias de 
ml.p4d.24xlarge para trabalhos

Cada região 
compatível: 0

Não O número máximo 
de instâncias do tipo 
ml.p4d.24xlarge permitido 
para todos os trabalhos 
híbridos do Amazon Braket 
nessa conta e região.

Número de tarefas simultâneas de DM1 us-east-1:

us-west-2:

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Não O número máximo de 
tarefas simultaneamente em 
execução no Simulador de 
Matriz de densidade (DM1) 
na região atual.

Número de tarefas simultâneas de SV1 us-east-1:

us-west-2:

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Não O número máximo de 
tarefas simultaneamente em 
execução no Simulador de 
Vetor do Estado (SV1) na 
região atual.

Número de tarefas simultâneas de TN1 eu-west-2:

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 10

Sim O número máximo de 
tarefas simultaneamente 
em execução no Tensor 
Network Simulator (TN1) na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de de trabalhos simultâneos de de 
de de

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
tarefas simultâneas em 
execução na região atual.

Taxa de solicitações da API Cada região 
compatível: 140

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
que podem ser enviadas 
nessa conta na região atual.

Taxa de CancelJob solicitações Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
CancelJob solicitações 
que você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.

Taxa de CancelQuantumTask solicitações Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
CancelQuantumTask 
solicitações que você pode 
enviar por segundo nessa 
conta por região.

Taxa de CreateJob solicitações Cada região 
compatível: 1

Sim O número máximo de 
CreateJob solicitações 
que você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.

Taxa de CreateQuantumTask solicitações Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateQuantumTask 
solicitações que você pode 
enviar por segundo nessa 
conta por região.

Taxa de GetDevice solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
GetDevice solicitações 
que você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.

Taxa de GetJob solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
GetJob solicitações que 
você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.

Taxa de GetQuantumTask solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O número máximo 
de GetQuantumTask 
solicitações que você pode 
enviar por segundo nessa 
conta por região.

Taxa de SearchDevices solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
SearchDevices solicitações 
que você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de SearchJobs solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
SearchJobs solicitações 
que você pode enviar por 
segundo nessa conta por 
região.

Taxa de SearchQuantumTasks solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
SearchQuantumTasks 
solicitações que você pode 
enviar por segundo nessa 
conta por região.

AWS BugBustendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações do serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 bugbust.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Eventos porAWS região Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
eventos porAWS região.

Participantes por BugBust evento Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
participantes por BugBust 
evento.

Criação de perfis de grupos por BugBust 
evento

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
grupos de criação de perfil 
por BugBust evento.

Repositórios por BugBust evento Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
repositórios por BugBust 
evento.
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AWS Certificate Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 acm.us-east-2.amazonaws.com

acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 acm.us-east-1.amazonaws.com

acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 acm.us-west-1.amazonaws.com

acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 acm.us-west-2.amazonaws.com

acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 acm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 acm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 acm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

acm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

acm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 acm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

acm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

acm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

acm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

acm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

acm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

acm.ca-central-1.amazonaws.com

acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

acm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 acm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 acm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 acm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 acm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 acm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 acm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

acm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

acm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

acm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 acm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

acm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

acm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Certificados ACM Cada região 
compatível: 2.500

Sim O número máximo de 
certificados do ACM que 
você pode ter nessa conta 
na Região atual. Somente 
certificados no estado 
PENDENTE ou EMITIDO 
contam para esse limite.

Certificados ACM criados nos últimos 365 
dias

Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
certificados ACM que você 
pode solicitar por ano.

Nomes de domínio por certificado do ACM Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
nomes de domínio por 
certificado do ACM. O 
primeiro nome de domínio 
que você envia é incluído 
como o nome comum (CN) 
do assunto do certificado. 
Todos os nomes são 
incluídos na extensão nome 
de assunto alternativo.

Certificados importados Cada região 
compatível: 2.500

Sim O número máximo de 
certificados importados que 
podem ser registrados para 
essa conta na região atual.

Certificados importados nos últimos 365 
dias

Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
certificados que podem 
ser importados por ano na 
região atual.
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Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do usuário do AWS Certificate Manager.

AWS Private Certificate Authorityendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 acm-pca.us-east-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 acm-pca.us-east-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 acm-pca.us-west-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 acm-pca.us-west-2.amazonaws.com

acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 acm-pca.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com

acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

acm-pca.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

acm-pca.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de autoridades de certificação 
(CAs) privadas

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
autoridades de certificação 
(CAs) privadas que você 
pode criar nesta conta na 
região atual.

Número de certificados privados por CA Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
certificados privados por 
autoridade de certificação 
(CA) que você pode criar 
nesta conta na região atual.

Número de certificados privados revogados 
por CA

Cada região com 
suporte: 1.000.000

Não O número máximo de 
certificados privados por 
autoridade de certificação 
(CA) que você pode revogar 
nessa conta na região atual.

Taxa de CreateCertificateAuthority 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de 
CreateCertificateAuthorityAuditReport 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateCertificateAuthorityAuditReport 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de CreatePermission solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de CreatePermission 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de DeleteCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DeleteCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de DeletePermission solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DeletePermission 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de DeletePolicy solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DeletePolicy solicitações 
que você pode realizar 
nesta conta na região atual 
por segundo na região 
atual.

Taxa de DescribeCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
DescribeCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de 
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de GetCertificate solicitações Cada região 
compatível: 75

Sim O número máximo de 
GetCertificate solicitações 
que você pode realizar 
nesta conta na região atual 
por segundo na região 
atual.

Taxa de GetCertificateAuthorityCertificate 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
GetCertificateAuthorityCertificate 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Versão 1.0
124

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/acm-pca/quotas/L-1725E639


Referência geral do AWS Guia de referência
CA privada da AWS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de GetCertificateAuthorityCsr 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
GetCertificateAuthorityCsr 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de GetPolicy solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
GetPolicy solicitações que 
você pode realizar nesta 
conta na região atual por 
segundo na região atual.

Taxa de 
ImportCertificateAuthorityCertificate 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ImportCertificateAuthorityCertificate 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de IssueCertificate solicitações Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
IssueCertificate solicitações 
que você pode realizar 
nesta conta na região atual 
por segundo na região 
atual.

Taxa de ListCertificateAuthorities 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
ListCertificateAuthorities 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de ListPermissions solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
ListPermissions solicitações 
que você pode realizar 
nesta conta na região atual 
por segundo na região 
atual.

Taxa de ListTags solicitações Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
ListTags solicitações que 
você pode realizar nesta 
conta na região atual por 
segundo na região atual.

Taxa de PutPolicy solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
PutPolicy solicitações que 
você pode realizar nesta 
conta na região atual por 
segundo na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de RestoreCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
RestoreCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de RevokeCertificate solicitações Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo 
de RevokeCertificate 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de TagCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
TagCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de UntagCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
UntagCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

Taxa de UpdateCertificateAuthority 
solicitações

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
UpdateCertificateAuthority 
solicitações que você pode 
realizar nesta conta na 
região atual por segundo na 
região atual.

AWS Chatbotendpoints e cotas
AWS Chatbotatualmente não oferece suporte a terminais de serviço e não há cotas ajustáveis. Para se 
conectar a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, 
algunsAWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulte Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais 
informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Endpoints e cotas do Amazon Chime
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon Chime tem um único endpoint que suporta HTTPS: service.chime.aws.amazon.com

Service Quotas
A tabela a seguir lista cotas adicionais para salas e associações do Amazon Chime.

Recurso Padrão

Salas por conta 1.500

Salas por perfil 1.500

Associações por sala 1.000

Associações por perfil 1.000

endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Sumário
• Service endpoints (Endpoints de serviço) (p. 127)

• Identidade (p. 127)
• endpoints regionais (p. 128)
• Sistema de mensagens (p. 128)
• Voz (p. 128)
• WebRTC de mídia (p. 129)
• Legado (p. 129)

• Service Quotas (p. 130)
• cotas de expansão (p. 130)
• Cotas (p. 131)
• cotas (p. 133)
• cotas de expansão ChSDK (p. 134)
• Entroncamento SIP e cotas de voz (p. 138)
• cotas (p. 131)

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Identidade

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 idential-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo
identity-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

Europa (Frankfurt) eu-
central-1

idential-1.amazonaws.com HTTPS

endpoints regionais

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 media-pipelines-chime.us-
east-1.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2 media-pipelines-chime.us-
west-2.amazonaws.com

media-pipelines-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-
southeast-1

media-pipelines-
chime.southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-
central-1

media-pipelines-chime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Sistema de mensagens

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 mediast-1.amazonaws.com

messaging-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-
central-1

mediast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Voz

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 vo-Chast-1.amazonaws.com

voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2 vo-ChSDK

voice-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

Ásia-Pacífico (Seul) ap-
northeast-2

vo-northeast.-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-
southeast-1

vo-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-
southeast-2

vo-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-
northeast-1

vo-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá (Central) ca-
central-1

vo-Chas-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 vo-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-
central-1

vo-ChSDK HTTPS

Europa (Londres) eu-west-2 vo-1.amazonaws.com HTTPS

WebRTC de mídia

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 mediast-1.amazonaws.com

meetings-chime-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2 east-1.amazonaws.com

meetings-chime-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-
southeast-1

mediast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-
central-1

mediast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

AWS GovCloud (Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

carrilhão de reuniões. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

carrilhão de reuniões. us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Legado

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 service.chime.aws.amazon.com HTTPS

Versão 1.0
129



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Chime SDK

Nome da região Região Endpoint Protocolo
service-fips.chime.aws.amazon.com

Service Quotas
As tabelas nas seções a seguir listam e descrevem as cotas dos serviços do SDK do Amazon Chime.

Note

As cotas de serviço são porAWS região. Se ajustáveis, as cotas só mudam para a região 
solicitada.

cotas de expansão

As cotas a seguir se aplicam AppInstances ao gerenciamento AppInstanceUsers e AppInstanceEndpoints 
às APIs de identidade do Amazon Chime SDK. As cotas se aplicam por API.

O Amazon Chime SDK Identity tem as seguintes cotas de recursos:

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Identidade do Amazon 
Chime SDK — máximo 
AppInstances por conta 
da AWS

100 Sim O número máximo 
AppInstances que você 
pode criar em uma 
conta da AWS.

Identidade do 
SDK do Amazon 
Chime - máximo 
AppInstanceUsers por 
AppInstance

100.000 Sim O número máximo 
AppInstanceUsers que 
você pode criar em um 
AppInstance

Identidade do 
SDK do Amazon 
Chime - máximo 
AppInstanceUserAdmins 
por AppInstance

100 Sim O número máximo 
AppInstanceUserAdmins 
que você pode criar em 
um AppInstance.

Identidade do 
SDK do Amazon 
Chime - máximo 
AppInstanceUserEndpoints 
por AppInstanceUser

10 Sim O número máximo 
AppInstanceUserEndpoints 
que você pode 
criar para um 
AppInstanceUser

Os limites a seguir se aplicam às APIs de identidade do SDK do Amazon Chime para gerenciamento 
AppInstances e AppInstanceEndpoints por API. AppInstanceUsers

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Identidade do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
UpdateAppInstance 
de CreateAppInstance 

5 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstance

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais você 
pode criar, atualizar e 
excluir simultaneamente 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
DeleteAppInstance 
solicitações

AppInstances em 
suaAWS conta

Identidade do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
UpdateAppInstanceUser 
de 
CreateAppInstanceUser 
DeleteAppInstanceUser 
solicitações

10 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstance

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais você 
pode criar, atualizar e 
excluir simultaneamente 
AppInstanceUsers em 
suaAWS conta

Identidade do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de DescribeAppInstance 
solicitações

20 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstance

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar a 
DescribeAppInstance 
API para um 
determinado 
AppInstance

Identidade do 
SDK do Amazon 
Chime - Taxa de 
DescribeAppInstanceUser 
solicitações

20 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstanceUser

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
DescribeAppInstanceUser 
para um determinado 
AppInstanceUser

Identidade do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de ListAppInstances 
solicitações

10 solicitações por 
segundo porAWS conta

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar a 
ListAppInstances API 
para suaAWS conta

Identidade do 
SDK do Amazon 
Chime - Taxa de 
ListAppInstanceUsers 
solicitações

10 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstanceUser

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
ListAppInstanceUsers 
para um determinado 
AppInstance

Identidade do SDK 
do Amazon Chime — 
Total de solicitações por 
segundo por conta da 
AWS

50 solicitações por 
segundo porAWS conta

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
simultaneamente as
APIs de identidade 
do Chime SDK em 
suaAWS conta

Cotas

As sessões de mídia WebRTC do Amazon Chime SDK Meetings têm as seguintes cotas.
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Limite de reuniões simultâneas 250 Sim

Participantes por conta 250 Não

Reuniões do Chime SDK - réplicas de reuniões por reunião 
principal

4 Sim

Para 
obter 
mais 
informações, 
consulte 
o Chime 
SDK 
Meetings 
- 
réplicas 
de 
reuniões 
por 
página 
de 
reunião 
principal
no 
console 
Service 
Quotas.

Reuniões do Chime SDK - máximo de streams de vídeo 
simultâneos publicados por reunião

25 Sim, até 
250.

Para 
obter 
mais 
informações, 
consulte 
as
Reuniões 
do 
SDK do 
Chime - 
máximo 
de 
streams 
de vídeo 
simultâneos 
publicados 
por 
página 
de 
reunião
no 
console 
Service 
Quotas.
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Reuniões do Chime SDK - máximo de streams de vídeo 
simultâneos inscritos por participante

25 Não

Reuniões do Chime SDK - limite de reuniões simultâneas 250 Sim

Chime SDK Meetings - limite máximo de todas as solicitações 
da API de gerenciamento de reuniões

20 Não

BatchCreateAttendees limite de taxa em transações por 
segundo

10 Não

BatchCreateAttendees Limite expansão 20 Não

BatchCreateAttendees limite de taxa em transações por 
segundo

10 Não

CreateAttendee Limite expansão 20 Não

CreateAttendee limite de taxa em transações por segundo 10 Não

CreateMeeting Limite expansão 20 Não

Amazon Chime 10 Não

CreateMeetingWithAttendees Limite expansão 20 Não

CreateMeetingWithAttendees limite de taxa em transações 
por segundo

10 Não

DeleteAttendee Limite expansão 20 Não

DeleteAttendee limite de taxa em transações por segundo 10 Não

DeleteMeeting Limite expansão 20 Não

DeleteMeeting limite de taxa em transações por segundo 10 Não

GetMeeting Limite expansão 20 Não

GetMeeting limite de taxa em transações por segundo 10 Não

ListAttendees Limite expansão 20 Não

ListAttendees limite de taxa em transações por segundo 10 Não

ListMeetings Limite expansão 20 Não

ListMeetings limite de taxa em transações por segundo 10 Não

* Esses limites são ajustados automaticamente quando os limites de reuniões simultâneas são 
aumentados.

cotas

Os pipelines de mídia do Amazon Chime SDK têm as seguintes cotas.
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Amazon Chime - limite máximo 
para todas as solicitações de API 
do pipeline de captura de mídia

10 Não

Amazon Chime - limite de taxa 
para todas as solicitações de 
API de pipelines de mídia em 
transações por segundo

10 Não

Amazon Chime - total de 
pipelines de mídia ativos por 
conta

100 Não

Amazon Chime SDK Media 
Pipelines - limite de taxa para 
todas as solicitações de API de 
pipeline de mídia em transações 
por segundo

10 Sim

Amazon Chime SDK Media 
Pipelines - total de pipelines de 
mídia ativos por conta

10 Sim

cotas de expansão ChSDK

O sistema de mensagens Amazon Chime ChSDK do Amazon ChSDK do Amazon Chloe's

Name (Nome) Padrão Ajustável

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Máximo de 
conexões ativas simultâneas por 
AppInstanceUser

10 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime - máximo ChannelFlows 
por AppInstance

100 Sim

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - máximo 
ChannelMemberships por canal

10.000 Sim

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - máximo 
ChannelProcessors por 
ChannelFlow

1 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime - Número máximo de 
canais por AppInstance

10,000,000 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime - Máximo de moderadores 
por canal

1.000 Sim
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - máximo 
ChannelProcessors por 
ChannelFlow

1 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime - Máximo de eventos 
CHANNEL_DETAILS para pré-
busca

50 Sim

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Máximo 
ChannelMessages de eventos 
CHANNEL_DETAILS para pré-
busca

20 Sim

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Máximo 
ChannelMemberships de eventos 
CHANNEL_DETAILS para pré-
busca

30 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime - Máximo de canais 
elásticos por AppInstance *

1 Sim

Mensagens do SDK do Amazon 
Chime — máximo SubChannels 
por canal elástico*

100 Sim

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - máximo 
ChannelMemberships por 
SubChannel *

1.000 Sim

Note

O produto de 
MaximumSubChannelsPerElasticChannel 
e 
MaximumChannelMembershipsPerSubChannel 
não pode exceder 
1 milhão após um 
aumento do limite.

* Disponível apenas na região us-east-1.

Note

Clientes com grandes canais de bate-papo geralmente se qualificam para descontos por volume 
nos preços. Entre em contato com seu gerente de conta para obter mais detalhes.

Além das cotas listadas acima, o Amazon Chime SDK Messaging tem as seguintes taxas de API.

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Mensagens do SDK 
do Amazon Chime - 
Taxa UpdateChannel 

15 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais você 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
de CreateChannel 
DeleteChannel 
solicitações

por segundo por 
AppInstance

pode criar, atualizar 
ou excluir canais 
simultaneamente 
para um determinado 
AppInstance

Mensagens do SDK 
do Amazon Chime - 
Taxa de ListChannels 
solicitações

10 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstance

Sim A taxa máxima na qual 
você pode invocar 
a  ListChannelsAPI 
para um determinado 
AppInstance

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de DescribeChannel 
solicitações

20 solicitações por 
segundo por segundo 
por conta

Sim A taxa máxima na qual 
você pode invocar a
DescribeChannelAPI 
para um determinado 
AppInstance

Mensagens do 
SDK do Amazon 
Chime - Taxa de 
DeleteChannelModerator 
solicitações 
CreateChannelMembership 
DeleteChannelMembership 
CreateChannelBan, 
DeleteChannelBan, 
CreateChannelModerator,,

us-east-1: 15 
solicitações por 
segundo por canal, 
30 solicitações por 
segundo por Elastic 
Channel

eu-central-1: 
10 solicitações por 
segundo por conta

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais você 
pode criar, atualizar ou 
excluir simultaneamente 
associações, 
banimentos e 
moderadores de um 
canal específico

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
ListChannelBans de 
ListChannelMemberships 
ListChannelModerators 
solicitações

15 solicitações por Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode listar 
simultaneamente 
associações, 
banimentos e 
moderadores de um 
canal específico

Mensagens do 
SDK do Amazon 
Chime - Taxa de 
DeleteChannelMessage 
solicitações 
SendChannelMessage 
UpdateChannelMessage 
RedactChannelMessage,,

us-east-1: 30 
solicitações por 
segundo por canal ou 
por SubChannel.

eu-central-1: 
10 solicitações por 
segundo por conta

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais você 
pode criar, atualizar, 
redigir ou excluir 
simultaneamente 
ChannelMessages para 
um canal específico 
ou SubChannel. Isso 
inclui chamadas para a 
ChannelFlowCallbackAPI 
para atualizar 
mensagens.
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Mensagens do 
SDK do Amazon 
Chime - Taxa de 
ListChannelMessages 
solicitações

30 solicitações por 
SubChannel

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
ListChannelMessagespara 
um canal específico ou 
SubChannel.

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de GetChannelMessage 
solicitações

30 solicitações por 
segundo por canal ou 
por subcanal

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
GetChannelMessagepara 
um canal específico ou 
SubChannel.

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 
de 
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 
solicitações

15 solicitações 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por 
AppInstanceUser

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar 
simultaneamente as 
ListChannelsModeratedByAppInstanceUserAPIs
ListChannelMembershipsForAppInstanceUsere 
para um determinado 
AppInstance

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de ListSubChannels 
solicitações

15 solicitações por 
segundo por segundo 
por segundo por 
segundo por segundo 
por segundo por

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais 
você pode invocar a 
ListSubChannelsAPI 
para um Elastic Channel 
específico

O Amazon Chime SDK Messaging também tem as seguintes taxas gerais de API.

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de solicitações de API 
por ChimeBearer

us-east-1: 10 
solicitações por 
AppInstanceUser

eu-central-1: 
5 solicitações por 
AppInstanceUser

Sim O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais um 
específico ChimeBearer 
pode invocar 
simultaneamente as 
APIs de mensagens. 
Esse limite impede 
que um único 
AppInstanceUser 
consuma toda a taxa 
de transferência 
para operações em 
um único canal em 
um AppInstance. 
Você pode solicitar 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
aumentos de limite 
para fins específicos 
AppInstanceUsers.

Mensagens do SDK do 
Amazon Chime - Taxa 
de solicitações de API 
Batch

1 solicitação por 
segundo por segundo 
por conta

Não O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais cada 
API Batch pode ser 
invocada

Mensagens do SDK 
do Amazon Chime - 
Taxa de solicitações de 
conexão do websocket 
por AppInstanceUser

1 solicitação por 
segundo por conta 
AppInstanceUser

Não O máximo de 
solicitações por 
segundo nas quais um 
AppInstanceUser pode 
estabelecer uma nova 
conexão websocket, 
mesmo para sessões 
diferentes

Entroncamento SIP e cotas de voz

O entroncamento SIP e a voz do Amazon Chime SDK têm as seguintes cotas.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Números de telefone provisionados do Amazon Chime Voice 
Connector por conta

25 Sim

Conectores de voz Amazon Chime por conta 3 Sim

Grupos do Amazon Chime Voice Connector por conta 3 Sim

Conectores de voz Amazon Chime por grupo de conectores 
de voz Amazon Chime

3 Sim

Chamadas por segundo para cada Amazon Chime Voice 
Connector

1 Sim

CreateSipMediaApplicationCall Transações do Amazon 
Chime por segundo

1 Sim

Aplicativos de mídia SIP do Amazon Chime por conta 30 Sim

Regras SIP do Amazon Chime por aplicativo de mídia 
Amazon Chime SIP

25 Sim

Amazon Chime UpdateSipMediaApplicationCall 1 Sim

cotas

As sessões de mídia WebRTC do Amazon Chime SDK Meetings têm as seguintes cotas.
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Limite de reuniões simultâneas 250 Sim

Participantes por conta 250 Não

Reuniões do Chime SDK - réplicas de reuniões por reunião 
principal

4 Sim 
Para 
obter 
mais 
informações, 
consulte 
o Chime 
SDK 
Meetings 
- 
réplicas 
de 
reuniões 
por 
página 
de 
reunião 
principal
no 
console 
Service 
Quotas.

Reuniões do Chime SDK - máximo de streams de vídeo 
simultâneos publicados por reunião

25 Sim 
Para 
obter 
mais 
informações, 
consulte 
as
Reuniões 
do 
SDK do 
Chime - 
máximo 
de 
streams 
de vídeo 
simultâneos 
publicados 
por 
página 
de 
reunião
no 
console 
Service 
Quotas.

Reuniões do Chime SDK - máximo de streams de vídeo 
simultâneos inscritos por participante

25 Não
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Reuniões do Chime SDK - limite de reuniões simultâneas 250 Sim

Chime SDK Meetings - limite máximo de todas as solicitações 
da API de gerenciamento de reuniões

20 Não

BatchCreateAttendees limite de taxa em transações por 
segundo

10 Não

BatchCreateAttendees Limite expansão 20 Não

BatchCreateAttendees limite de taxa em transações por 
segundo

10 Não

CreateAttendee Limite expansão 20 Não

CreateAttendee limite de taxa em transações por segundo 10 Não

CreateMeeting Limite expansão 20 Não

Amazon Chime 10 Não

CreateMeetingWithAttendees Limite expansão 20 Não

CreateMeetingWithAttendees limite de taxa em transações 
por segundo

10 Não

DeleteAttendee Limite expansão 20 Não

DeleteAttendee limite de taxa em transações por segundo 10 Não

DeleteMeeting Limite expansão 20 Não

DeleteMeeting limite de taxa em transações por segundo 10 Não

GetMeeting Limite expansão 20 Não

GetMeeting limite de taxa em transações por segundo 10 Não

ListAttendees Limite expansão 20 Não

ListAttendees limite de taxa em transações por segundo 10 Não

ListMeetings Limite expansão 20 Não

ListMeetings limite de taxa em transações por segundo 10 Não

AWSClean Roomsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da regra de análise de análise Cada região com 
suporte: tes obtes 
tes tes tes tes tes 
tes tes tes tes tes 
tes

Não Tamanho máximo do JSON 
para uma regra de análise
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Colaborações criadas por conta da. Cada região 
compatível: 10

Sim Número máximo de 
colaborações criadas por 
conta

Lista de permissões de colunas por tabela 
configurada

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de colunas 
que podem ser listadas na 
lista permitida por tabela 
configurada

Consultas contínuas simultâneas por 
associação

Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de 
consultas simultâneas em 
andamento por conta da.

Tabelas configuradas por conta da. Cada região com 
suporte: 60 por 
região com suporte:

Não Número máximo de tabelas 
configuradas criadas por 
conta

Tabelas configuradas por consulta 
protegida

Cada região 
compatível: 15

Não Número máximo de tabelas 
configuradas em uma 
consulta protegida

Membros convidados por colaboração Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
membros convidados por 
colaboração

Associações por conta da. Cada região 
compatível: 30

Sim Número máximo de 
associações ativas por 
conta

Comprimento do texto do texto de consulta Cada região com 
suporte: tes obtes 
tes tes tes tes tes 
tes tes tes tes tes 
tes

Não Tamanho máximo do texto 
para uma instrução de 
consulta SQL

Taxa de BatchGetSchema solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
BatchGetSchema API por 
segundo

Taxa de CreateCollaboration solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
CreateCollaboration API por 
segundo

Taxa de CreateConfiguredTable 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
CreateConfiguredTable API 
por segundo

Taxa de 
CreateConfiguredTableAnalysisRule 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
CreateConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de CreateConfiguredTableAssociation 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
CreateConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Taxa de CreateMembership solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
CreateMembership API por 
segundo

Taxa de DeleteCollaboration solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteCollaboration API por 
segundo

Taxa de DeleteConfiguredTable 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteConfiguredTable API 
por segundo

Taxa de 
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo

Taxa de DeleteConfiguredTableAssociation 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Taxa de DeleteMember solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteMember API por 
segundo

Taxa de DeleteMembership solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
DeleteMembership API por 
segundo

Taxa de GetCollaboration solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetCollaboration API por 
segundo

Taxa de GetConfiguredTable solicitações Cada região 
compatível: 20

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetConfiguredTable API por 
segundo

Taxa de GetConfiguredTableAnalysisRule 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de GetConfiguredTableAssociation 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Taxa de GetMembership solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetMembership API por 
segundo

Taxa de GetProtectedQuery solicitações Cada região 
compatível: 20

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetProtectedQuery API por 
segundo

Taxa de GetSchema solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
chamadas de GetSchema 
API por segundo

Taxa de GetSchemaAnalysisRule 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
GetSchemaAnalysisRule 
API por segundo

Taxa de ListCollaborations solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
ListCollaborations API por 
segundo

Taxa de ListConfiguredTableAssociations 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
ListConfiguredTableAssociations 
API por segundo

Taxa de ListConfiguredTables solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
ListConfiguredTables API 
por segundo

Taxa de ListMembers solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
chamadas de ListMembers 
API por segundo

Taxa de ListMemberships solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
ListMemberships API por 
segundo

Taxa de ListProtectedQueries solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
ListProtectedQueries API 
por segundo

Taxa de ListSchemas solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
chamadas de ListSchemas 
API por segundo
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de StartProtectedQuery solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
StartProtectedQuery API 
por segundo

Taxa de UpdateCollaboration solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
UpdateCollaboration API 
por segundo

Taxa de UpdateConfiguredTable 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
UpdateConfiguredTable API 
por segundo

Taxa de 
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 
API por segundo

Taxa de 
UpdateConfiguredTableAssociation 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo 
de chamadas de 
UpdateConfiguredTableAssociation 
API por segundo

Associações de tabelas por associação Cada região 
compatível: 25

Não Número máximo de 
associações de tabelas por 
associação

Para obter mais informações, consulte AWSClean Roomsas cotas no GuiaAWSClean Rooms do usuário.

Endpoints e cotas da Cloud Control API
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com

cloudcontrolapi-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Este serviço não tem cotas.
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AWS Cloud9endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloud9.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloud9.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloud9.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 cloud9.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 cloud9.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloud9.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloud9.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

cloud9.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloud9.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloud9.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 cloud9.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloud9.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloud9.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloud9.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cloud9.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloud9.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ambientes de desenvolvimento EC2 Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo 
deAWSAmbientes de 
desenvolvimento EC2 do 
Cloud9 que você pode criar 
nesta conta na região atual.

Ambientes de desenvolvimento EC2 Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
deAWSAmbientes de 
desenvolvimento do Cloud9 
EC2 que você pode criar 
para esse usuário na região 
atual.

Membros por ambiente de desenvolvimento Cada região 
compatível: 8

Não O número máximo de 
usuários que podem 
participar de um 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
únicoAWSAmbientes de 
desenvolvimento do Cloud9 
reservados para esta conta 
na região atual.

Ambientes de desenvolvimento SSH Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo 
deAWSAmbientes de 
desenvolvimento SSH do 
Cloud9 que você pode criar 
nesta conta na região atual.

Ambientes de desenvolvimento SSH Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
deAWSAmbientes de 
desenvolvimento SSH do 
Cloud9 que você pode criar 
para esse usuário na região 
atual.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do usuário do AWS Cloud9.

Endpoints e cotas do Amazon Cloud Directory
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter mais informações, consulte as Amazon Cloud Directory.

AWS CloudFormationendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudformation.us-east-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudformation.us-east-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudformation.us-west-1.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudformation.us-west-2.amazonaws.com

cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cloudformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

cloudformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

StackSets suporte regional
StackSets é suportado nas seguintes regiões:

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 stacksets.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 stacksets.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 stacksets.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 stacksets.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 stacksets.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 stacksets.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 stacksets.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

stacksets.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 stacksets.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

stacksets.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

stacksets.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

stacksets.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

stacksets.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

stacksets.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

stacksets.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

stacksets.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 stacksets.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 stacksets.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 stacksets.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 stacksets.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 stacksets.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

stacksets.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

stacksets.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 stacksets.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

stacksets.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

stacksets.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormation StackSetso GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atributos por mapeamento no 
CloudFormation modelo

Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
atributos de mapeamento 
para cada mapeamento 
que você pode declarar 
no modelo do AWS 
CloudFormation .

Dados no custom resource provider Cada região com 
suporte: 4.096 Bytes

Não Quantidade máxima de 
dados que um provedor de 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
recursos personalizados 
pode passar.

Mapeamentos declarados no 
CloudFormation modelo.

Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
mapeamentos que você 
pode declarar no modelo do 
AWS CloudFormation .

Tamanho máximo de descrição de um 
modelo em um modelo de formação de 
nuvem

Cada região com 
suporte: 1.024 Bytes

Não Tamanho máximo de 
descrição de um modelo

Limite de módulo por conta Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de tipos 
de módulos que você pode 
registrar.

Módulos aninhados Cada região com 
suporte: 3

Não Número de níveis de 
aninhamento por módulo.

Contagem de saída no CloudFormation 
modelo

Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
saídas que você pode 
declarar no modelo do AWS 
CloudFormation .

Parâmetros declarados no CloudFormation 
modelo.

Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
parâmetros que você pode 
declarar no modelo do AWS 
CloudFormation .

Limite de recursos por conta Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de tipos 
de recursos que você pode 
registrar.

Recursos declarados em um 
CloudFormation modelo

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
recursos que você pode 
declarar no modelo do AWS 
CloudFormation .

Tamanho do nome do atributo de 
mapeamento

Cada região com 
suporte: 255

Não O tamanho máximo de cada 
nome de mapeamento.

Tamanho de um valor de parâmetro no 
modelo de formação de nuvem

Cada região com 
suporte: 4.096

Não Tamanho máximo de um 
valor de parâmetro.

Tamanho de um nome de recurso no 
modelo de formação de nuvem

Cada região com 
suporte: 255

Não Tamanho máximo de um 
nome de recurso

Tamanho do corpo de um modelo no objeto 
S3 para uma ValidateStack solicitação

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do 
corpo de um modelo que 
você pode passar em um 
CreateStack objeto do 
Amazon S3. UpdateStack 
ValidateTemplate

Tamanho do nome de saída no 
CloudFormation modelo

Cada região com 
suporte: 255

Não O tamanho máximo de um 
nome de saída.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do nome do parâmetro no 
CloudFormation modelo

Cada região com 
suporte: 255

Não Tamanho máximo de um 
nome de parâmetro

Tamanho do corpo do modelo na 
CreateStack solicitação

Cada região com 
suporte: 51.200 
Bytes

Não O tamanho máximo do 
corpo de um modelo que 
você pode passar em 
uma ValidateTemplate 
solicitação CreateStack 
UpdateStack, ou.

Contagem de pilhas Cada região com 
suporte: 2.000

Sim Número máximo de pilhas 
do AWS CloudFormation 
que você pode criar.

Operações de instância de pilha por conta 
de administrador

eu-central-1:3.500

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 10.000

Sim Número máximo de 
instâncias de pilha, em 
todos os conjuntos de 
pilhas, nas quais você pode 
executar operações em 
cada região ao mesmo 
tempo, por conta de 
administrador.

Instâncias de pilha por conjunto de pilhas eu-central-1:2.000

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 100 mil

Sim Número máximo de 
instâncias de pilha que você 
pode criar por conjunto de 
pilhas.

Conjuntos de pilhas por conta de 
administrador

eu-central-1:100

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de 
conjuntos de pilhas do AWS 
CloudFormation que você 
pode criar na sua conta de 
administrador.

Limite de versão por módulo Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de versões 
por tipo de módulo que você 
pode registrar.

Limite de versão por recurso Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de versões 
por tipo de recurso que 
você tem permissão para 
registrar.

Dados da condição de espera do cfn-signal Cada região com 
suporte: 4.096 Bytes

Não Quantidade máxima de 
dados que cfn-signal pode 
passar.

Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationCotas no GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

CloudFront Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da zona hospedada do 
Amazon Route 53*

Região 
Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 cloudfront.amazonaws.com

cloudfront-
fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z2FDTNDATAQYW2

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Alternar nomes de domínio (CNAMEs) por 
distribuição

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
nomes de domínio 
alternativos (CNAMEs) por 
distribuição.

Comportamentos de cache por distribuição Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
comportamentos de cache 
por distribuição.

Políticas de cache por conta da AWS Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
políticas de cache porAWS 
conta.

CloudFront Funções: Número máximo 
de distribuições associadas a uma única 
função

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
CloudFront distribuições 
associadas a uma única 
CloudFront função.

Execuções simultâneas Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
execuções simultâneas em 
cada região.

Tentativas de conexão por origem Cada região 
compatível: 3

Não O número de tentativas de 
conexão por origem (1-3).

Tempo limite de conexão por origem Cada região 
compatível: 10 
segundos

Não O tempo limite da conexão 
por origem (1 a 10 
segundos).

Cookies por política de cache Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cookies por política de 
cache.

Cookies por política de solicitação de 
origem

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cookies por política de 
solicitação de origem.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Cabeçalhos personalizados: tamanho 
máximo do nome de um cabeçalho

Cada região 
compatível: 256

Não O tamanho máximo do 
nome de um cabeçalho em 
caracteres.

Cabeçalhos personalizados: tamanho 
máximo do valor de um cabeçalho

Cada região 
compatível: 1.783

Não O tamanho máximo de um 
valor de um cabeçalho em 
caracteres.

Cabeçalhos personalizados: tamanho 
máximo de todos os valores e nomes de 
cabeçalho combinados

Cada região 
compatível: 10.240 
com suporte: 10.240

Não O comprimento máximo de 
todos os valores e nomes 
de cabeçalho combinados.

Cabeçalhos personalizados: número 
máximo de cabeçalhos personalizados 
que você pode configurar CloudFront para 
adicionar às solicitações de origem

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cabeçalhos personalizados 
que podem ser registrados 
CloudFront para serem 
adicionados às solicitações 
de origem.

Taxa de transferência de dados por 
distribuição

Cada região 
compatível: 150

Sim A taxa máxima de 
transferência de dados (em 
Gbps) por distribuição.

Distribuições associadas a um único grupo 
de chaves

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
distribuições associadas a 
um único grupo de chaves.

Distribuições associadas à mesma política 
de cache

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
distribuições associadas à 
mesma política de cache.

Distribuições associadas à mesma política 
de solicitação de origem

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
distribuições de origem 
associadas à mesma 
política de solicitação de 
origem.

Distribuições porAWS conta para as quais 
é possível criar triggers

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
distribuições porAWS conta 
para as quais é possível 
criar triggers.

Invalidação de arquivos: número máximo 
permitido de invalidações ativas de 
curingas

Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo permitido 
de invalidações ativas de 
curingas.

Invalidação de arquivos: número máximo 
de arquivos permitidos em solicitações 
ativas de invalidação, exceto de curingas

Cada região 
compatível: 3.000

Não O número máximo de 
arquivos permitidos nas 
solicitações ativas de 
invalidação, exceto de 
curingas.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da memória da função 
(solicitação do visualizador e evento de 
resposta)

Cada região com 
suporte: 128 
megabytes

Não O tamanho máximo da 
memória da função (em 
MB). (eventos de eventos 
de eventos de eventos 
de eventos de eventos de 
eventos de

Tempo limite da função (solicitação de 
origem e evento de resposta)

Cada região 
compatível: 30 
segundos

Não O tempo limite máximo da 
função (em segundos). 
(eventos de

Tempo limite de função para um evento de 
solicitação e resposta do visualizador

Cada região com 
suporte: 5 segundos

Não O tempo limite máximo da 
função (em segundos). 
(eventos de eventos de 
eventos de eventos de 
eventos de eventos de 
eventos de

Cabeçalhos por política de cache Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cabeçalhos por política de 
cache.

Cabeçalhos por política de solicitação de 
origem

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cabeçalhos por política de 
solicitação de origem.

Principais grupos de chaves associados a 
uma única distribuição

Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo 
de grupos de chaves 
associados a uma única 
distribuição.

Grupos de chaves por conta da AWS Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grupos de chaves porAWS 
conta.

Tamanho máximo compactado de 
uma função do Lambda e de todas as 
bibliotecas incluídas. (eventos de

Cada região 
compatível: 50

Não O tamanho máximo 
compactado (em MB) de 
uma função do Lambda 
e de todas as bibliotecas 
incluídas. (eventos de

Tamanho máximo compactado de 
uma função do Lambda e de todas as 
bibliotecas incluídas. (eventos de eventos 
de eventos de eventos de eventos de 
eventos de eventos de

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo 
compactado (em MB) de 
uma função do Lambda 
e de todas as bibliotecas 
incluídas. (eventos de 
eventos de eventos de 
eventos de eventos de 
eventos de eventos de

Tamanho máximo do arquivo para 
solicitações HTTP GET, POST e PUT

Cada região 
compatível: 20

Não O tamanho máximo do 
arquivo (em GB) para 
solicitações HTTP GET, 
POST e PUT.
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Referência geral do AWS Guia de referência
CloudFront

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo de um URL Cada região 
compatível: 8.198 
Bytes

Não O tamanho máximo de um 
URL (em bytes).

O tamanho máximo de um campo a ser 
criptografado

Cada região 
compatível: 16

Não O tamanho máximo (em 
KB) de um campo a ser 
criptografado.

O tamanho máximo de um corpo da 
solicitação quando a criptografia em nível 
de campo estiver configurada

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo (em 
MB) de um corpo de 
solicitação quando a 
criptografia em nível de 
campo estiver configurada.

Tamanho máximo de uma solicitação, com 
cabeçalhos e strings de consulta, mas sem 
incluir o corpo da solicitação

Cada região 
compatível: 20.480

Não O tamanho máximo de 
uma solicitação (em bytes), 
incluindo cabeçalhos e as 
strings de consulta, mas 
sem incluir o corpo da 
solicitação.

Número máximo de CloudFront 
distribuições que pode ser associado a 
uma configuração de criptografia no nível 
do campo

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
CloudFront distribuições 
que podem ser associadas 
a uma configuração de 
criptografia no nível do 
campo.

O número máximo de caracteres de uma 
string de consulta na lista branca

Cada região 
compatível: 128

Não O número máximo de 
caracteres de uma string de 
consulta na lista branca.

Número máximo do total de caracteres 
para todas as strings de consulta na lista 
branca no mesmo parâmetro

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo do total 
de caracteres para todas 
as strings de consulta na 
lista branca no mesmo 
parâmetro.

Número máximo de configurações de 
criptografia no nível do campo que pode 
ser associado a uma conta da AWS

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de configurações de 
criptografia em nível de 
campo que pode ser 
associado a umaAWS 
conta.

Número máximo de perfis de criptografia no 
nível do campo que pode ser associado a 
uma conta da AWS

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de perfis 
de criptografia no nível 
do campo que pode ser 
associado a umaAWS 
conta.

Número máximo de campos no corpo de 
uma solicitação quando a criptografia no 
nível do campo está configurada

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
campos no corpo de uma 
solicitação quando a 
criptografia no nível do 
campo está configurada.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de campos para 
criptografar que pode ser especificado em 
um perfil

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
campos para criptografar 
que pode ser especificado 
em um perfil.

Número máximo de chaves públicas que 
pode ser adicionado a uma conta da AWS

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
chaves públicas que pode 
ser adicionado a umaAWS 
conta da.

O número máximo de mapeamentos de 
perfil de argumento de consulta que pode 
ser incluído em uma configuração de 
criptografia no nível do campo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
mapeamentos de perfil de 
argumento de consulta que 
pode ser incluído em uma 
configuração de criptografia 
no nível do campo.

Identidades de acesso de origem por conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
identidades de acesso de 
origem por conta.

Grupos de origens por distribuição Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grupos de origem por 
distribuição.

Políticas de solicitação de origem por conta 
da AWS

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
políticas de solicitação de 
origem porAWS conta.

Limite da resposta de origem (tempo limite 
de inatividade)

Cada região 
compatível: 10

Não O tempo limite máximo de 
resposta de origem (tempo 
limite de inatividade), em 
minutos. Se CloudFront 
não tiver detectado nenhum 
byte enviado da origem 
para o cliente nos últimos 
10 minutos, a conexão será 
considerada como inativa e 
fechada.

Origens por distribuição Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
origens por distribuição.

Chaves públicas em um único grupo de 
chaves

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
chaves públicas em um 
único grupo de chaves.

Strings de consulta por política de cache Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
sequências de caracteres 
de consulta por política de 
cache.

Strings de consulta por política de 
solicitação de origem

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
strings de consulta por 
política de solicitação de 
origem.
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Referência geral do AWS Guia de referência
CloudFront

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Distribuições RTMP por conta da AWS Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
distribuições RTMP porAWS 
conta.

Intervalo de tamanhos de arquivo que 
CloudFront comprime

Cada região 
compatível: 
10.000.000 bytes

Não A faixa de tamanhos de 
arquivo (em bytes) que 
CloudFront comprime 
(1.000 a 10.000.000).

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações de origem expostas a uma 
função Lambda @Edge.

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
MB) para solicitações de 
origem expostas a uma 
função Lambda @Edge.

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações de origem ao retornar de uma 
função Lambda (codificação base64)

Cada região com 
suporte: 1,33 
megabytes

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
KB) para solicitações de 
origem ao retornar de 
uma função Lambda. 
(codificação base64)

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações de origem ao retornar de uma 
função Lambda (codificação de texto)

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
KB) para solicitações de 
origem ao retornar de 
uma função Lambda. 
(codificação de texto)

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações de visualizadores expostas a 
uma função Lambda @Edge.

Cada região 
compatível: 40

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
KB) para solicitações de 
visualizadores expostas 
a uma função Lambda 
@Edge.

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações do visualizador ao retornar de 
uma função Lambda (codificação base64)

Cada região com 
suporte: 53,2 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
KB) para solicitações do 
visualizador ao retornar de 
uma função do Lambda. 
(codificação base64)

Tamanho do corpo da solicitação para 
solicitações do visualizador ao retornar de 
uma função Lambda (codificação de texto)

Cada região 
compatível: 40

Não O tamanho máximo do 
corpo da solicitação (em 
KB) para solicitações do 
visualizador ao retornar de 
uma função do Lambda. 
(codificação de texto)

Tempo limite da solicitação Cada região 
compatível: 30 
segundos

Sim O tempo limite máximo da 
solicitação em segundos.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Solicitações por segundo Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo em 
cada região.

Solicitações por segundo por distribuição Cada região 
compatível: 250.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
por distribuição.

Tempo limite da resposta por origem Cada região 
compatível: 60 
segundos

Sim O tempo limite de resposta 
por origem (1-60 segundos).

Certificados SSL porAWS conta ao atender 
solicitações HTTPS usando endereços IP 
dedicados

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo 
de certificados SSL 
porAWS conta ao atender 
solicitações HTTPS usando 
endereços IP dedicados 
(sem cota ao atender 
solicitações HTTPS usando 
SNI).

Certificados SSL que podem ser 
associados a uma distribuição CloudFront 
na Web

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
certificados SSL que podem 
ser associados a uma 
distribuição CloudFront na 
Web.

Tamanho de uma resposta gerada por uma 
função do Lambda, incluindo cabeçalhos e 
corpo (solicitação de origem e o evento de 
resposta)

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo (em 
MB) de uma resposta 
gerada por uma função 
do Lambda, incluindo 
cabeçalhos e corpo. 
(eventos de

Tamanho de uma resposta gerada por uma 
função do Lambda, incluindo cabeçalhos 
e corpo (solicitação do visualizador e o 
evento de resposta)

Cada região 
compatível: 40

Não O tamanho máximo (em KB) 
de uma resposta gerada 
por uma função do Lambda, 
incluindo cabeçalhos e 
corpo. (eventos de eventos 
de eventos de eventos 
de eventos de eventos de 
eventos de

Tags que podem ser adicionadas a uma 
distribuição

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que podem ser adicionadas 
a uma distribuição.

Tamanho total do URI incluindo string 
de consulta em uma função do Lambda 
@Edge

Cada região 
compatível: 8.192

Não O tamanho máximo total em 
caracteres do URI, incluindo 
a string de consulta em uma 
função do Lambda @Edge.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número total de bytes dos nomes de 
cookies da lista de permissões (não se 
aplicará se você configurar CloudFront 
para encaminhar todos os cookies para a 
origem)

Cada região 
compatível: 512 
Bytes

Não O número total de cookies 
da lista de cookies da lista 
de permissões (não se 
aplicará se você configurar 
o encaminhar todos os 
cookies CloudFront para 
a origem). 512 menos o 
número de cookies da lista 
de permissões (não se 
aplicará se você configurar 
o encaminhar todos os 
cookies para a origem).

Triggers por distribuição Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de acionadores por 
distribuição.

Distribuições na web por conta da AWS Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
distribuições na web 
porAWS conta.

Inserido na lista de cookies seguros por 
comportamento de cache

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cookies na lista branca por 
comportamento de cache.

Inserido na lista de cabeçalhos seguros por 
comportamento de cache

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
cabeçalhos da lista branca 
por comportamento de 
cache.

Strings de consulta na lista de permissões 
por comportamento de cache

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
strings de consulta na 
lista de permissões por 
comportamento de cache.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do CloudFront desenvolvedor da Amazon.

AWS CloudHSMendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Clusters porAWS região eAWS conta Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
clusters que você pode 
criar nessa conta na Região 
atual.

HSMs porAWS região eAWS conta Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de HSMs 
que você pode criar nessa 
conta na Região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

HSMs por cluster do CloudHSM Cada região 
compatível: 28

Não O número máximo de HSMs 
que podem ser criados em 
um cluster do CloudHSM.

Chaves por cluster do CloudHSM Cada região 
compatível: 3.300

Não O número máximo de 
chaves que podem ser 
criadas em um cluster do 
CloudHSM.

Tamanho de um nome de usuário Cada região 
compatível: 31

Não O número máximo de 
caracteres para um nome 
de usuário.

Tamanho de uma senha Cada região 
compatível: 32

Não O número máximo de 
caracteres para uma senha.

Tamanho mínimo de uma senha Cada região 
compatível: 7

Não O número mínimo de 
caracteres para uma senha.

Número de clientes simultâneos Cada região 
compatível: 900

Não O número máximo de 
clientes simultâneos que 
podem existir em uma 
região.

Usuários por cluster do CloudHSM Cada região 
compatível: 1.024

Não O número máximo de 
usuários que podem ser 
criados em um cluster em 
uma conta.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do usuário do AWS CloudHSM.

AWS Cloud Mapendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 

us-west-1 servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Norte da 
Califórnia)

servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicediscovery-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atributos personalizados por instância Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
atributos personalizados 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
que podem ser 
especificados ao registrar 
uma instância.

DiscoverInstances taxa de intermitência de 
operação por conta

Cada região 
compatível suporte 
suporte suporte 
suporte suporte 
suporte suporte 
suporte

Sim A taxa máxima de 
intermitência para a 
DiscoverInstances operação 
de chamada a partir de uma 
única conta.

DiscoverInstances taxa estável de 
operação por conta

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim A taxa máxima estável 
para a DiscoverInstances 
operação de chamada a 
partir de uma única conta.

Instâncias por namespace Cada região 
compatível suporte 
suporte suporte 
suporte suporte 
suporte suporte 
suporte

Sim O número máximo de 
instâncias de serviço que 
você pode registrar usando 
o mesmo namespace.

Instâncias por serviço Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
instâncias que podem ser 
registradas em uma região 
usando o mesmo serviço.

Namespaces por região Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
namespaces que podem ser 
criados por região.

Para obter mais informações, consulte Cotas do AWS Cloud Map no Guia do desenvolvedor do AWS 
Cloud Map.

Amazônia CloudSearch endpoint do
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

América 
do Sul 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho de lotes de documentos Cada região 
compatível: 5 
megabytes

Não O tamanho dos 
carregamentos em lote de 
documentos.

Tamanho do documento Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho dos documentos 
individuais.

Domínios por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número de domínios de 
pesquisa que você pode 
criar porAWSConta.

Campos de índice Cada região 
compatível: 200

Sim O número de campos 
de índice por domínio. 
Um campo dinâmico 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
conta como um campo de 
índice, mas normalmente 
corresponde a vários 
campos do documento. 
Os campos dinâmicos 
podem fazer com que o 
número total de campos 
em seu índice exceda esse 
limite. Se você usar campos 
dinâmicos, mantenha o 
número de campos de 
índice abaixo de 1.000 
para evitar problemas de 
desempenho.

Contagem de parti Cada região 
compatível: 10

Sim O número mínimo de 
partições em que seu índice 
de pesquisa está distribuído 
por Amazon CloudSearch 
domínio.

Contagem de replic Cada região 
compatível: 5

Sim O número mínimo de 
réplicas de cada partição da 
sua Amazon CloudSearch o 
domínio conteria.

Pesquisar campos de documentos Cada região 
compatível: 200

Não Número de campos por 
documento.

Para obter mais informações, consulte:Noções de Amazon CloudSearchCotasnaAmazônia CloudSearch 
Guia do desenvolvedor do.

AWS CloudShellendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudshell.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudshell.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudshell.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Retenção de dados Cada região 
compatível: 120

Não O número de dias em 
que os dados no diretório 
inicial serão retidos após a 
última vez que um shell foi 
acessado.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do diretório inicial Cada região 
compatível: 1 
gigabyte

Não O tamanho máximo do 
diretório inicial de seus 
shells.

CodeCatalyst Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codecatalyst.global.api.aws HTTPS

Service Quotas
Para obter informações sobre cotas, consulte Cotas para a Amazon CodeCatalyst no Guia CodeCatalyst 
do usuário da Amazon.

AWS CloudTrailendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com

cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Condições em todos os seletores de 
eventos avançados

Cada região 
compatível: 500

Não Se você estiver usando 
seletores de eventos 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
avançados, o número 
total máximo permitido 
de valores para todas 
as condições, em todos 
os seletores de eventos 
avançados para a trilha 
será 500. A menos que 
uma trilha registre eventos 
de dados em todos os 
recursos, como todos os 
buckets do S3, uma trilha 
é limitada a 250 recursos 
de dados. Os recursos 
de dados podem ser 
distribuídos entre seletores 
de eventos, mas o total não 
pode exceder 250.

Recursos de dados em todos os seletores 
de eventos em uma trilha

Cada região com 
suporte: 250

Não Se você optar por limitar 
eventos de dados usando 
seletores de eventos 
ou seletores de eventos 
avançados, o número 
total de recursos de dados 
não poderá exceder 250 
em todos os seletores de 
eventos em uma trilha.

Armazenamentos de dados de eventos por 
região

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
armazenamento de dados 
de eventos por região.

Seletores de eventos Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
seletores de eventos por 
trilha.

Tamanho do evento Cada região 
compatível: 256 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
evento (em KB). Todas 
as versões de eventos: 
eventos acima de 256 KB 
não podem ser enviados 
para CloudWatch Logs. 
Versão do evento 1.05 e 
mais recente: tamanho 
máximo do evento de 256 
KB.

Trilhas por região Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de trilhas 
por região.

Transações por segundo (TPS) para todas 
as outras APIs

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
solicitações de operação 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo (TPS) para a 
LookupEvents API

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
solicitações de operação 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

Transações por segundo (TPS) para as 
APIs de obtenção, descrição e lista

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
solicitações de operação 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado. A 
LookupEvents API não está 
compatível nesta categoria.

Para obter mais informações, consulte Cotas do AWS CloudTrail.

CloudWatch Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 monitoring.us-east-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 monitoring.us-east-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 monitoring.us-west-1.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 monitoring.us-west-2.amazonaws.com

monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 monitoring.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 monitoring.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Versão 1.0
179

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/WhatIsCloudTrail-Limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
CloudWatch

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 monitoring.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 monitoring.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

monitoring.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

monitoring.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 monitoring.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 monitoring.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 monitoring.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 monitoring.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 monitoring.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 monitoring.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

monitoring.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

monitoring.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

monitoring.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 monitoring.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ações por CloudWatch alarme, por estado Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de ações 
que você pode associar a 
um CloudWatch alarme, 
por estado, nessa conta 
na região atual. Diante 
disso, um alarme pode 
ter até 15 ações (5 em 
ALARM, 5 em OK e 5 em 
INSUFFICIENT_DATA)

Limite de canary us-east-1:

us-east-2:

us-west-2:

Sim O número máximo de 
canários por conta por 
região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
ap-northeast-1:300

eu-west-1:

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 200

Retenção de dados Cada região 
compatível: 15

Não O período de tempo, 
em meses, de retenção 
dos dados da métrica 
CloudWatch.

Dimensões por métrica Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
dimensões por métrica 
reservados para esta conta 
na região atual.

Consultas de dados métricos por 
GetMetricData solicitação

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
MetricDataQuery estruturas 
por GetMetricData 
solicitação reservados para 
esta conta na região atual.

MetricDatum itens por PutMetricData 
solicitação

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo 
de MetricDatum itens 
PutMetricData reservados 
para esta conta na região 
atual.

Métricas por painel Cada região 
compatível: 2.500

Não O número máximo de 
métricas por painel 
reservados para esta conta 
na região atual.

Métricas por widget de painel Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
métricas por widget 
de painel de controle 
reservados para esta conta 
na região atual.

Frequência mínima de frequência mínima Cada região 
compatível: 60.000 
milissegundos

Não O tempo mínimo, em 
milissegundos, entre as 
corridas do mesmo canário.

Número de regras do Contributor Insights Cada região 
compatível: 100 por 
5 minutos

Sim O número máximo de 
regras do Contributor 
Insights que podem ser 
feitas nesta conta.

Número de alarmes do Metrics Insights Cada região 
compatível: 75

Não O número máximo de 
alarmes do Metrics Insights 
que você pode ter nessa 
conta na região da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da carga útil para PutMetricData 
solicitações

Cada região 
compatível: 1.024

Não O tamanho máximo 
da carga útil para 
PutMetricData solicitações, 
em quilobytes, nessa conta 
na região atual.

Taxa de DeleteAlarms solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
DeleteAlarms solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região da da atual.

Taxa de DeleteDashboards solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteDashboards 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de DeleteInsightRules solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DeleteInsightRules 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
reservados para esta conta.

Taxa de DeleteMetricStream solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteMetricStream 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de DescribeAlarmHistory solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
DescribeAlarmHistory 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de DescribeAlarms solicitações Cada região 
compatível: 9

Sim O número máximo de 
DescribeAlarms solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região da da atual.

Taxa de DescribeAlarmsForMetric 
solicitações

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
DescribeAlarmsForMetric 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de DescribeInsightRules solicitações Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Não O número máximo de 
DescribeInsightRules 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
reservados para esta conta.
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Taxa de DisableAlarmActions solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
DisableAlarmActions 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de DisableInsightRules solicitações Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
DisableInsightRules 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
reservados para esta conta.

Taxa de EnableAlarmActions solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
EnableAlarmActions 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de EnableInsightRules solicitações Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
EnableInsightRules 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
reservados para esta conta.

Taxa de GetDashboard solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetDashboard solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região da da atual.

Taxa de GetInsightRuleReport solicitações Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetInsightRuleReport 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo nessa 
conta.

Taxa de GetMetricData pontos de dados 
para métricas com mais de três horas

Cada região 
compatível: 396.000

Não O número máximo de 
GetMetricData pontos 
de dados que você pode 
buscar, por segundo, para 
uma solicitação com mais 
StartTime de três horas 
nessa conta na região atual.

Taxa de GetMetricData pontos de dados 
nas últimas três horas de métricas

Cada região 
compatível: 180.000

Não O número máximo de 
GetMetricData pontos 
de dados que você pode 
buscar, por segundo, para 
uma StartTime solicitação 
com menos ou igual a três 
horas nessa conta na região 
atual.
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Taxa de GetMetricData solicitações Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMetricData solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região da da atual.

Taxa de GetMetricStatistics solicitações Cada região com 
suporte: 400 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMetricStatistics 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de GetMetricStream solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de GetMetricStream 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de GetMetricWidgetImage 
solicitações

Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMetricWidgetImage 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região da da atual.

Taxa de ListDashboards solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListDashboards solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListMetricStreams solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de ListMetricStreams 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListMetrics solicitações Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListMetrics solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListTagsForResource solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de PutDashboard solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutDashboard solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.
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Taxa de PutInsightRule solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
PutInsightRule solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo nessa conta.

Taxa de PutMetricAlarm solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
PutMetricAlarm solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de PutMetricData solicitações Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutMetricData solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de PutMetricStream solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de PutMetricStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de SetAlarmState solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
SetAlarmState solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de StartMetricStreams solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
StartMetricStreams 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de StopMetricStreams solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
StopMetricStreams 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de TagResource solicitações Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
TagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de UntagResource solicitações Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
UntagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Para obter mais informações, consulte CloudWatchCotas no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.
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Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application 
Insights
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

applicationinsights.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

applicationinsights.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

applicationinsights.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Recurso Cota padrão

Solicitações de API Todas as ações de API são limitadas a 5 TPS

Aplicações 100 por conta

Fluxos de log 5 por recurso

Observações por problema 20 por painel

40 por DescribeProblemObservations ação

Métricas 60 por recurso

Recursos 30 por aplicativo

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Events
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Destinos da API Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número máximo de 
destinos de API por conta, 
por região.

Conexões Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número máximo de 
conexões por conta por 
região.

CreateEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para CreateEndpoint API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

DeleteEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para DeleteEndpoint API. 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Endpoints Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
endpoints por conta, por 
região.

Limite de aceleração de invocações em 
transações por segundo

us-east-1:18.750

us-east-2:4.500

us-west-1:2.250

us-west-2:18.750

África do Sul 1:

ap-
northeast-1:2.250

ap-northeast-3:750

ap-
southeast-1:2.250

ap-
southeast-2:2.250

eu-central-1:4.500

eu-south-1:

eu-west-1:18.750

eu-west-2:2.250

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.100

Sim Uma invocação é um 
evento que corresponde 
a uma regra e é enviado 
aos alvos das regras. 
Depois que o limite é 
atingido, as invocações 
são limitadas; ou seja, elas 
ainda acontecem, mas são 
atrasadas.

Número de regras África do Sul 1:

eu-south-1:100

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim Número máximo de regras 
que uma conta pode ter por 
ônibus de eventos
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

PutEvents limite de aceleração em 
transações por segundo

us-east-1:10.000

us-east-2:2.400

us-west-1:1.200

us-west-2:10.000

África do Sul 1:

ap-
northeast-1:1.200

ap-northeast-3:400

ap-
southeast-1:1.200

ap-
southeast-2:1.200

eu-central-1:2.400

eu-south-1:

eu-west-1:10.000

eu-west-2:1.200

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 600

Sim Número máximo de 
solicitações por segundo 
para PutEvents API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de invocações por destino da API Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
invocações por segundo 
a serem enviadas para 
cada endpoint de destino 
da API por conta por região. 
Quando a cota é atingida, 
as invocações future para 
esse endpoint da API são 
limitadas. As invocações 
ainda ocorrerão, mas estão 
atrasadas.

Metas por regra Cada região 
compatível: 5

Não Máximo de destinos que 
podem ser associados a 
uma regra

Limite de aceleração nas transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de 
solicitações por segundo 
para todas as operações 
EventBridge da API, exceto 
PutEvents. Solicitações 
adicionais são limitadas
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

UpdateEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para UpdateEndpoint API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Para obter mais informações, consulte Cotas deCloudWatch eventos no Guia do usuário do Amazon 
CloudWatch Events.

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Internet 
Monitor
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 internetmonitor.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 internetmonitor.us-east-1.api.aws HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 internetmonitor.us-west-1.api.aws HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 internetmonitor.us-west-2.api.aws HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 internetmonitor.af-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 internetmonitor.ap-east-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 internetmonitor.ap-south-1.api.aws HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

internetmonitor.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

internetmonitor.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 internetmonitor.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 internetmonitor.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 internetmonitor.eu-south-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 internetmonitor.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 internetmonitor.eu-north-1.api.aws HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

internetmonitor.me-south-1.api.aws HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 internetmonitor.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon CloudWatch Internet Monitor no Guia 
CloudWatch do usuário da Amazon.

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Logs
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 logs.us-east-2.amazonaws.com

logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 logs.us-east-1.amazonaws.com

logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 logs.us-west-1.amazonaws.com

logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 logs.us-west-2.amazonaws.com

logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 logs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 logs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 logs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

logs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

logs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 logs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

logs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

logs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

logs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

logs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

logs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

logs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

logs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 logs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 logs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 logs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 logs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 logs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 logs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

logs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

logs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

logs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 logs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

logs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

logs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

tarefa de exportação ativa de exportação 
ativa

Cada região com 
suporte: 1

Não O número de tarefas de 
exportação ativas (em 
execução ou pendentes) por 
conta

AssociateKmsKey limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
associate-kms-key 
chamadas por segundo por 
conta/por região

Tamanho do lote Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do lote 
em MB de uma put-log-
events solicitação

CancelExportTask limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de cancel-export-task 
chamadas por segundo por 
conta/por região

CreateExportTask limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de create-export-task 
chamadas por segundo por 
conta/por região

CreateLogGroup limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
create-log-group chamadas 
por segundo por conta/por 
região

CreateLogStream limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo 
de create-log-stream 
chamadas por segundo por 
conta/por região

Arquivamento de dados Cada região 
compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo em GB 
de arquivamento de dados 
gratuito

DeleteDestination limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
chamadas de destino de 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
exclusão por segundo por 
conta/por região

DeleteLogGroup limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
delete-log-group chamadas 
por segundo por conta/por 
região

DeleteLogStream limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
delete-log-stream chamadas 
por segundo por conta/por 
região

DeleteMetricFilter limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de delete-metric-filter 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DeleteRetentionPolicy limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
delete-retention-policy 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DeleteSubscriptionFilter limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
delete-subscription-filter 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DescribeDestinations limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas para descrever 
destinos por segundo por 
conta/por região

DescribeExportTasks limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
describe-export-tasks 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DescribeLogGroups limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
describe-log-groups 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DescribeLogStreams limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
describe-log-streams 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DescribeMetricFilters limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
describe-metric-filters 
chamadas por segundo por 
conta/por região

DescribeSubscriptionFilters limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
describe-subscription-filters 
chamadas por segundo por 
conta/por região
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do evento Cada região com 
suporte: 256 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
evento de registro em KB

FilterLogEvents limite de aceleração em 
transações por segundo

us-east-1:25 por 
segundo

ap-northeast-3:5 por 
segundo

eu-central-1:5

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 10 por 
segundo

Não O número máximo de filter-
log-events chamadas por 
segundo por conta/por 
região

GetLogEvents limite de aceleração em 
transações por segundo

us-west-2:10 por 
segundo

ap-northeast-3:10 
por segundo

eu-central-1:10 por 
segundo

eu-west-1:10 por 
segundo

eu-west-3:30 por 
segundo

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 25 por 
segundo

Não O número máximo de get-
log-events chamadas por 
segundo por conta/por 
região

GetQueryResults limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de get-
query-results chamadas 
por segundo por conta/por 
região

ListTagsForResource limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de list-
tags-for-resource chamadas 
por segundo por conta/por 
região

ListTagsLogGroup limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de list-
tags-log-group chamadas 
por segundo por conta/por 
região

Grupos de logs Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
grupos de registro que uma 
conta pode ter
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Filtes de métricas por grupo de logs Cada região 
compatível: 100

Não O número de filtros métricos 
por grupo de registros

PutDestination limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas de destino de 
venda por segundo por 
conta/por região

PutDestinationPolicy limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de put-
destination-policy chamadas 
por segundo por conta/por 
região

PutLogEvents limite de aceleração em 
transações por segundo

us-east-1:1.500 por 
segundo

us-west-2:1.500 por 
segundo

eu-north-1:1.500 por 
segundo

eu-south-1:1.500 
por segundo

eu-west-1:1.500 por 
segundo

eu-west-3:1.500 por 
segundo

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 800 por 
segundo

Sim O número máximo de put-
log-events chamadas por 
segundo por conta/por 
região

PutMetricFilter limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de put-
metric-filter chamadas por 
segundo por conta/por 
região

PutRetentionPolicy limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de put-
retention-policy chamadas 
por segundo por conta/por 
região

PutSubscriptionFilter limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de put-
subscription-filter chamadas 
por segundo por conta/por 
região

StartQuery limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
chamadas de consulta 
inicial por segundo por 
conta/por região
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Filtros de assinatura por grupo de logs Cada região 
compatível: 2

Não O número de filtros de 
assinatura por grupo de 
registros

TagLogGroup limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de tag-
log-group chamadas por 
segundo por conta/por 
região

TagResource limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas de recursos de 
tag por segundo por conta/
por região

TestMetricFilter limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de test-
metric-filter chamadas por 
segundo por conta/por 
região

UntagLogGroup limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
untag-log-group chamadas 
por segundo por conta/por 
região

UntagResource limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas untag-resource 
por segundo por conta/por 
região

Para obter mais informações, consulte Cotas deCloudWatch registros no Guia do usuário do Amazon 
CloudWatch Logs.

CloudWatch Endpoints e cotas do Observability 
Access Manager
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 oam.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 oam.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 oam.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 oam.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 oam.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 oam.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 oam.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

oam.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

oam.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 oam.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

oam.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

oam.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

oam.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

oam.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

oam.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

oam.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

oam.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 oam.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 oam.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 oam.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 oam.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 oam.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 oam.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

oam.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

oam.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

oam.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 oam.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter informações sobre cotas de CloudWatch OAM, consulte cotas CloudWatch de serviço.

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Synthetics
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 synthetics.us-east-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 synthetics.us-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 synthetics.us-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 synthetics.us-west-2.amazonaws.com

synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 synthetics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 synthetics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 synthetics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 synthetics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

synthetics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

synthetics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 synthetics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 synthetics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 synthetics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 synthetics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 synthetics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 synthetics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

synthetics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

synthetics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

synthetics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 synthetics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com

synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável

Número de canários 100 por região por 
conta nas regiões 
a seguir: Leste 
dos EUA (Norte da 
Virgínia), Leste dos 
EUA (Ohio), Oeste 
dos EUA (Oregon), 
Europa (Irlanda) 
e Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

20 por região por 
conta em todas as 
outras regiões

Sim

Para obter mais informações, consulte as cotas deCloudWatch serviço no Guia CloudWatch do usuário da 
Amazon.

AWS CodeArtifactendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeartifact.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeartifact.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codeartifact.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do arquivo do ativo região região de 5 
Gigabyte

Sim O tamanho máximo do 
arquivo

Ativos região de cada 
região

Não O número máximo de ativos

CopyPackageVersions solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de chamadas que 
podem ser feitas 
CopyPackageVersions por 
segundo.

Transmissões diretas Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
repositórios upstream 
diretos por repositório.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSDomínios Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
domínios que podem ser 
criados porAWS conta.

GetAuthorizationToken solicitações Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
tokens de autorização 
recuperados por segundo.

GetPackageVersionAsset solicitações Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo 
de chamadas que 
podem ser feitas 
GetPackageVersionAsset 
por segundo.

ListPackageVersionAssets solicitações região de cada 
região

Sim O número máximo 
de chamadas que 
podem ser feitas 
ListPackageVersionAssets 
por segundo.

ListPackageVersions solicitações região de cada 
região

Sim O número máximo de 
chamadas que podem ser 
feitas ListPackageVersions 
por segundo.

ListPackages solicitações região de cada 
região

Sim O número máximo de 
chamadas que podem ser 
feitas ListPackages por 
segundo.

PublishPackageVersion solicitações Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de chamadas que 
podem ser feitas 
PublishPackageVersion por 
segundo.

Leia solicitações por segundo a partir de 
uma únicaAWS conta

região cada região 
região: 800

Sim O número máximo de 
solicitações de leitura de 
umaAWS conta.

Repositórios Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
repositórios que podem ser 
criados por domínio.

Solicitações por segundo usando um único 
token de autenticação

região de 1.200 Não O número máximo de 
solicitações

Solicitações sem token de autenticação por 
endereço IP

região cada região 
região: 600

Não O número máximo de 
solicitações

Repositórios upstream pesquisados Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
repositórios upstream 
pesquisados ao resolver um 
pacote.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Escreva solicitações por segundo a partir 
de uma únicaAWS conta

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações de gravação de 
umaAWS conta da.

AWS CodeBuildendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codebuild.us-east-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codebuild.us-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codebuild.us-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codebuild.us-west-2.amazonaws.com

codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 codebuild.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codebuild.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 codebuild.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codebuild.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

codebuild.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codebuild.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codebuild.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codebuild.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codebuild.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codebuild.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 codebuild.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codebuild.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

codebuild.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

codebuild.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

codebuild.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codebuild.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com

codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tags associadas por projeto Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de tags 
que você pode associar a 
um projeto de build

Projetos de compilação Cada região com 
suporte: 5.000

Sim Número máximo de criação 
de projetos

Tempo limite de construção em minutos Cada região 
compatível: 480

Não Tempo limite máximo de 
construção em minutos

Solicitação simultânea de informações 
sobre compilações

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
compilações sobre as 
quais você pode solicitar 
informações a qualquer 
momento usando aAWS CLI 
ou umAWS SDK.

Solicitações simultâneas de informações 
sobre projetos de construção

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de projetos 
de construção sobre os 
quais você pode solicitar 
informações a qualquer 
momento usando aAWS CLI 
ou umAWS SDK.

Compilações em execução simultânea Cada região 
compatível: 60

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea

Execução simultânea de compilações para 
ambientes ARM/Large

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para ambientes 
ARM/Large

Execução simultânea de compilações para 
um ambiente ARM/Small

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
simultânea para ambiente 
ARM/Small

Execução simultânea de compilações para 
ambientes grandes de GPU Linux

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para GPU/
ambiente grande do Linux

Execução simultânea de compilações para 
o ambiente Linux GPU Small

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para GPU/
ambiente pequeno Linux

Execução simultânea de compilações para 
o ambiente Linux/2xLarge

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para o ambiente 
Linux/2xLarge

Execução simultânea de compilações para 
ambientes Linux/Large

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para ambientes 
Linux/Large

Execução simultânea de compilações para 
o ambiente Linux/Medium

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para o ambiente 
Linux/Medium

Execução simultânea de compilações para 
ambientes Linux/Small

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
compilações em execução 
simultânea para ambientes 
Linux/Small

Período mínimo de tempo limite de 
construção em minutos

Cada região 
compatível: 5

Não Tempo limite mínimo de 
construção em minutos

Grupos de segurança na configuração VPC Cada região 
compatível: 5

Não Grupos de segurança 
disponíveis para 
configuração de VPC

Sub-redes na configuração VPC Cada região com 
suporte: 16

Não Sub-redes disponíveis para 
configuração de VPC

Para obter mais informações, consulte Cotas para CodeBuild no GuiaAWS CodeBuild do usuário.

AWS CodeCommitendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codecommit.us-east-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codecommit.us-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codecommit.us-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codecommit.us-west-2.amazonaws.com

codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 codecommit.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codecommit.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 codecommit.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codecommit.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

codecommit.ca-central-1.amazonaws.com

codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codecommit.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codecommit.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codecommit.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codecommit.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codecommit.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codecommit.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

codecommit.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

codecommit.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codecommit.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com

codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obter mais informações sobre os endpoints de conexão do Git, incluindo informações sobre SSH e 
HTTPS, consulte Regiões e endpoints de conexão do Git para o CodeCommit.
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Repositórios permitidos Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
repositrepositórios criados 
criados criados criados 
criados criados criados 
criados criados criados 
criados criados criados 
criados criados criados 
criados criados criados 
criados criados criados

Para obter mais informações, consulte Cotas CodeCommit no Guia doAWS CodeCommit usuário.

AWS CodeDeployendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codedeploy.us-east-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codedeploy.us-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codedeploy.us-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codedeploy.us-west-2.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 codedeploy.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

codedeploy.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

codedeploy.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com

codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSA implantação do Lambda é 
executada em horas

Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de horas 
que uma implantação 
doAWS Lambda pode ser 
executada (48 horas para 
o tempo máximo entre a 
primeira e a última mudança 
de tráfego, mais uma hora 
para cada um dos dois 
possíveis ganchos do ciclo 
de vida)

Aplicativos associados por conta por região Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
aplicativos associados a 
umaAWS conta em uma 
única região

Grupos de Auto Scaling em um grupo de 
implantação

Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de grupos 
Amazon EC2 Auto Scaling 
Auto Scaling em uma 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
implantação Amazon EC2 
Auto Scaling em

Implantações simultâneas por conta por 
conta por

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de 
implantações simultâneas 
associadas a umaAWS 
conta. Cada implantação 
em uma instância ampliada 
do Amazon EC2 em um 
grupo do Amazon EC2 
Auto Scaling conta como 
uma única implantação 
simultânea para cada 
aplicativo ao qual a 
instância do EC2 está 
associada.

Implantações simultâneas por grupo de 
implantação

Cada região com 
suporte: 1

Não Número máximo de 
implantações simultâneas 
em um grupo de 
implantação. Esse limite 
evita implantações 
simultâneas do mesmo 
aplicativo no mesmo grupo 
de implantação.

Configurações de implantação 
personalizadas por conta

Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de 
configurações de 
implantação personalizadas 
associadas a uma conta da 
AWS

Grupos de implantação associados a um 
único aplicativo

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de implantação 
associados a um único 
aplicativo

EC2/Implantação azul/verde no local 
executada em horas

Cada região 
compatível: 109 
região compatível: 
109

Não Número máximo de horas 
que uma implantação azul/
verde do EC2/local pode ser 
executada (48 horas para 
cada um dos dois limites 
acima, mais uma hora para 
cada um dos 13 possíveis 
eventos do ciclo de vida)

EC2/Implantação local no local executada 
em horas

Cada região 
compatível: 8

Não Número máximo de horas 
que uma implantação local 
do EC2/local pode ser 
executada

Acionadores de notificação de eventos em 
um grupo de implantação

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
acionadores de notificações 
de evento em um grupo de 
implementação
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

GitHub tokens de conexão por conta Cada região 
compatível: 25

Não Número máximo de tokens 
de GitHub conexão para 
uma únicaAWS conta

Horas entre a conclusão de uma 
implantação e o encerramento das 
instâncias originais durante uma 
implantação azul/verde no local

Cada região 
compatível: 48 
regiões compatível: 
48

Não Número máximo de 
horas entre a conclusão 
de uma implantação 
e o encerramento das 
instâncias originais durante 
uma implantação azul/verde 
no local

Horas entre a implantação de uma revisão 
e o momento em que o tráfego muda para 
as instâncias de substituição durante uma 
implantação azul/verde do EC2/local

Cada região 
compatível: 48 
regiões compatível: 
48

Não Número máximo de horas 
entre a implantação de uma 
revisão e quando o tráfego 
muda para as instâncias 
substitutas durante uma 
implantação azul/verde do 
EC2/local

Contagem de instâncias por implantação us-
east-1:2.000:2.000

Cada região 
compatível: 1.000 
regiões compatível: 
1.000

Sim O número máximo de 
instâncias em uma única 
implantação

Minutos a aguardar depois de uma 
implantação compatível, antes de encerrar 
as instâncias na implantação compatível 
compatível: antes de encerrar as instâncias 
na implantação original

Cada região 
compatível: 2.800

Não Número máximo de minutos 
que uma implantação blue/
green pode aguardar após 
uma implantação bem-
sucedida antes de encerrar 
instâncias da implantação 
original

Minutos entre a primeira e a última 
mudança de tráfego durante uma 
implantação linear ou canária doAWS 
Lambda

Cada região região 
compatível: 2.880 
compatível: 2.880 
compatível:

Não Número máximo de minutos 
entre o primeiro e o último 
deslocamento de tráfego 
durante uma implantação 
compatível compatível 
compatível compatível 
compatível compatível 
compatível compatível 
compatívelAWS compatível 
Lambda compatível 
compatível compatível 
compatível compatível 
compatível compatível 
compatível compatível:
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Minutos até a implantação falhar se um 
evento do ciclo de vida não começar

Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de minutos 
até a implantação falhar se 
um evento de ciclo de vida 
não começar após (1) uma 
implantação ser acionada 
usando o console ou o 
comando create-deployment 
daAWS CLI, ou (2) o evento 
do ciclo de vida anterior ser 
concluído.

Número de grupos de implantação que 
podem ser associados a um serviço do 
Amazon ECS

Cada região com 
suporte: 1

Não Número máximo de grupos 
de implantação que podem 
ser associados a um serviço 
Amazon ECS:

Número de instâncias que 
podem ser passadas para a ação 
BatchGetOnPremisesInstances da API

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
instâncias que podem ser 
passadas para a ação 
BatchGetOnPremisesInstances 
da API

Número de instâncias usadas por 
implantações simultâneas que estão em 
andamento por conta

us-east-1:3.000

Cada região 
compatível: 1.000 
regiões compatível: 
1.000

Sim O número máximo de 
instâncias que pode ser 
usado por implantações 
simultâneas que estão em 
andamento e associadas a 
uma conta

Número de ouvintes de uma rota de tráfego 
durante uma implantação do Amazon ECS

Cada região com 
suporte: 1

Não Número máximo de 
ouvintes para uma rota 
de tráfego durante uma 
implantação do Amazon 
ECS

Segundos até que um evento do ciclo 
de vida de implantação falhe se não for 
concluído

Cada região 
compatível: 3.600 
segundos

Não Número máximo de 
segundos até que um 
evento de ciclo de vida de 
implantação falhe se não for 
concluído

Tamanho do nome do grupo de 
implantação

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
caracteres em um nome de 
grupo de implantação

Tamanho da chave de tags Cada região 
compatível: 128

Não Número máximo de 
caracteres em uma chave 
de tag

Tamanho do valor da tag: Cada região 
compatível: 256

Não Número máximo de 
caracteres em um valor de 
tag

Tags em um grupo de implantação Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de tags em 
um grupo de implantação
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tráfego que pode ser alterado em um 
incremento durante uma implantação 
doAWS Lambda

Cada região 
compatível: 99

Não Porcentagem máxima 
de tráfego que pode 
ser transferida em um 
incremento durante uma 
implantação doAWS 
Lambda

Para obter mais informações, consulte Cotas CodeDeploy no Guia doAWS CodeDeploy usuário.

Amazônia CodeGuru Pontos finais e cotas do Profiler
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de grupos de criação de perfil por 
conta e região.

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de criação de perfil 
por conta, por região.

Amazônia CodeGuru Pontos finais e cotas do revisor
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codeguru-reviewer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codeguru-reviewer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Revisões de código permitidas Cada região 
compatível: 5.000

Sim O número máximo de 
revisões de código por 
conta por mês na região 
atual.

AWS CodePipelineendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codepipeline.us-east-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codepipeline.us-east-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codepipeline.us-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codepipeline.us-west-2.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 codepipeline.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

codepipeline.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
225



Referência geral do AWS Guia de referência
CodePipeline

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com

codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWS CloudFormation tempo limite de ação Cada região 
compatível: 3

Sim O período, em dias, 
antes do tempo limite 
de uma ação deAWS 
CloudFormation 
implantação

AWS CodeBuild tempo limite de ação Cada região 
compatível: 8

Não O tempo, em horas, antes 
do tempo limite de uma 
ação deAWS CodeBuild 
construção ou de teste

AWS CodeDeploy Tempo limite de ação do 
ECS (azul/verde)

Cada região 
compatível: 5

Sim O tempo, em dias, antes de 
uma açãoAWS CodeDeploy 
ECS (azul/verde) expirar

AWS CodeDeploy tempo limite de ação Cada região 
compatível: 5

Sim O período, em dias, antes 
do tempo limite de uma 
ação deAWS CodeDeploy 
implantação

AWSTempo limite de ação do Lambda Cada região com 
suporte: 1

Sim O tempo em horas antes 
do tempo limite de uma 
ação de invocação doAWS 
Lambda

Tamanho da chave de configuração da 
ação

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
caracteres permitidos em 
uma chave de configuração 
de ação

Comprimento do valor da configuração da 
ação

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
caracteres permitidos em 
um valor de configuração de 
ação

Tempo limite da ação Cada região com 
suporte: 1

Sim O período em horas antes 
do tempo limite de qualquer 
outra ação
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tempo limite da ação de implantação do 
Amazon S3

Cada região 
compatível: 90

Sim O tempo, em minutos, antes 
do tempo limite de uma 
ação de implantação do 
Amazon S3

Tempo limite da ação de aprovação Cada região 
compatível: 7

Não O período, em dias, antes 
que uma ação de aprovação 
expire

Ações mínimas Cada região com 
suporte: 1

Não O número mínimo de ações 
permitidas em um estágio

Estágios mínimos por tubulação Cada região 
compatível: 2

Não O número mínimo de 
estágios permitidos em um 
pipeline.

Tamanho totalAWS CodeCommit ou 
GitHub original do artefato

Cada região 
compatível: 1 
gigabyte

Não O tamanho máximo (em 
GB) dos artefatos em um 
estágio de origem que 
usaAWS CodeCommit 
nossos GitHub repositórios

Tamanho total do artefato de fonte do 
Amazon S3

Cada região 
compatível: 7 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) dos artefatos em um 
estágio de origem que usa 
buckets de artefatos do 
Amazon S3

Tamanho total do objeto JSON para 
substituições de parâmetros

Cada região 
compatível: 1 
kilobyte

Não O tamanho máximo (em 
KB) do objeto JSON que 
pode ser armazenado 
na ParameterOverrides 
propriedade

Total de ações por pipeline Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de ações 
permitidas em um pipeline

Total de ações por estágio Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de ações 
permitidas em um estágio

Total de ações personalizadas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de ações 
personalizadas por região 
em umaAWS conta

Tamanho total do arquivo JSON das 
definições de imagem

Cada região 
compatível: 100 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em 
KB) do arquivo JSON do 
arquivo de definições de 
imagem usado em pipelines 
que implantam contêineres 
e imagens do Amazon ECS

Tamanho total do artefato de entrada 
paraAWS CloudFormation implantações

Cada região 
compatível: 256 
megabytes

Não O tamanho máximo 
(em MB) dos artefatos 
de entrada paraAWS 
CloudFormation ações 
ao implantar funções do 
Lambda
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Total de ações parallel por estágio Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de ações 
parallel em um estágio

Período total do histórico de execução Cada região 
compatível: 12

Não O número máximo de 
meses anteriores para 
os quais as informações 
do histórico de execução 
do pipeline podem ser 
visualizadas

Total de tubulações Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
pipelines porAWS região em 
umaAWS conta.

Total de pipelines com detecção de 
alterações configurado para verificar 
periodicamente as alterações na fonte

Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de 
tubulações por região com 
detecção de alterações 
definida para verificar 
periodicamente as 
alterações na fonte

Total de ações sequenciais por estágio Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de ações 
sequenciais em um estágio

Tamanho total do artefato de origem para 
implantações do Amazon EBS

Cada região 
compatível: 512 
megabytes

Não O tamanho máximo (em 
MB) dos artefatos em um 
estágio de origem para 
um pipeline que usa o 
Amazon EBS para implantar 
aplicativos

Total de estágios por gasoduto Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
estágios permitidos em uma 
tubulação

Total de webhooks Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
webhooks por região em 
umaAWS conta

Para obter mais informações, consulte Cotas CodePipeline no Guia doAWS CodePipeline usuário.

AWS CodeStar endpoint da e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para oAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 codestar.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 codestar.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codestar.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codestar.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

codestar.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

codestar.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 codestar.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter uma lista de cotas, consulteLimites na AWS CodeStarnaAWS CodeStar Guia do usuário do.
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Endpoints e cotas do AWS CodeStar Connections
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar-connections.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codestar-connections.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codestar-connections.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codestar-connections.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar-connections.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter uma lista de cotas, consulte Cotas para conexões no Guia do usuário do console Developer 
Tools.

AWS CodeStar Notificações, endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

codestar-notifications.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

codestar-notifications.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

codestar-notifications.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

codestar-notifications.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter uma lista de cotas, consulteCotas para notificaçõesnaGuia do usuário do console de 
ferramentas para desenvolvedores.

Versão 1.0
232

https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Cognito Identity

Cotas de endpoints e cotas de Amazon Cognito 
Identity
O Amazon Cognito e grupos de identidades do Amazon Cognito e grupos de identidades do Amazon 
Cognito (identidades federadas).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de operações ou de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço 
do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Grupos de usuários do Amazon Cognito

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Grupos de identidades do Amazon Cognito

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com

cognito-identity-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas
Grupos de usuários do Amazon Cognito

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicativos por grupo de usuários Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
clientes do aplicativo por 
grupo de usuários.

Domínios personalizados por conta Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de 
domínios personalizados 
que podem ser criados 
nessa conta.

Grupos por usuário Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
grupos por usuário aos 
quais qualquer usuário 
individual pode ser 
adicionado.

Grupos por grupo de usuários Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
grupos de usuários. Um 
grupo de usuários é um 
conjunto de usuários em um 
grupo de usuários.

Provedores de identidade por grupo de 
usuários

Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
provedores de identidade 
por grupo de usuários.

Taxa de ClientAuthentication solicitações 
por conta

Cada região 
compatível: 150 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na ClientAuthentication 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserAccountRecovery solicitações Cada região 
compatível: 30 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por 
segundo) para todas as 
operações de API na 
UserAccountRecovery 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserAuthentication solicitações Cada região 
compatível: 120 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na UserAuthentication 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserCreation solicitações Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserCreation 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserFederation solicitações Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserFederation 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de UserList solicitações Cada região 
compatível: 30 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na UserList categoria. 
Todas as operações 
dentro de uma categoria 
compartilham a cota. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolClientRead solicitações 
por conta

Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na UserPoolClientRead 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolClientRead solicitações 
por grupo de usuários

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não A taxa máxima de 
chamadas (solicitações 
por segundo) para 
uma operação na 
UserPoolClientRead 
categoria por grupo 
de usuários. Qualquer 
operação dentro dessa 
categoria pode ser 
chamada nessa taxa 
por grupo de usuários. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de UserPoolClientUpdate solicitações 
por conta

Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por 
segundo) para todas as 
operações de API na 
UserPoolClientUpdate 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolClientUpdate solicitações 
por grupo de usuários

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não A taxa máxima de 
chamadas (solicitações 
por segundo) para 
uma operação na 
UserPoolClientUpdate 
categoria por grupo 
de usuários. Qualquer 
operação dentro dessa 
categoria pode ser 
chamada nessa taxa 
por grupo de usuários. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolRead solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserPoolRead 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de UserPoolResourceRead 
solicitações por conta

Cada região 
compatível: 20 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por 
segundo) para todas as 
operações de API na 
UserPoolResourceRead 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolResourceRead 
solicitações por grupo de usuários

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não A taxa máxima de 
chamadas (solicitações 
por segundo) para 
uma operação na 
UserPoolResourceRead 
categoria por grupo 
de usuários. Qualquer 
operação dentro dessa 
categoria pode ser 
chamada nessa taxa 
por grupo de usuários. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolResourceUpdate 
solicitações por conta

Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por 
segundo) para todas as 
operações de API na 
UserPoolResourceUpdate 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de UserPoolResourceUpdate 
solicitações por grupo de usuários

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não A taxa máxima de 
chamadas (solicitações 
por segundo) para 
uma operação na 
UserPoolResourceUpdate 
categoria por grupo 
de usuários. Qualquer 
operação dentro dessa 
categoria pode ser 
chamada nessa taxa 
por grupo de usuários. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserPoolUpdate solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserPoolUpdate 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserRead solicitações Cada região 
compatível: 120 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na UserRead categoria. 
Todas as operações 
dentro de uma categoria 
compartilham a cota. 
Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de UserResourceRead solicitações Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações de 
API na UserResourceRead 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserResourceUpdate solicitações Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por 
segundo) para todas as 
operações de API na 
UserResourceUpdate 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Taxa de UserToken solicitações Cada região 
compatível: 120 por 
segundo

Sim A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserToken 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.
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Taxa de UserUpdate solicitações Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Não A taxa máxima total de 
chamadas combinadas 
(solicitações por segundo) 
para todas as operações 
de API na UserUpdate 
categoria. Todas as 
operações dentro de uma 
categoria compartilham a 
cota. Você pode encontrar 
a lista de operações 
incluídas em https://
docs.aws.amazon.com/
cognito/latest/
developerguide/
limits.html#category_operations.

Servidores de recursos por grupo de 
usuários

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
servidores de recursos 
por grupo de usuários. Um 
servidor de recursos é um 
servidor para recursos com 
acesso protegido.

Escopos por servidor de recursos Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
escopos por servidor 
de recurso. Um escopo 
é um nível de acesso 
(como acesso de leitura ou 
gravação) que um aplicativo 
pode solicitar a um recurso.

Trabalhos de importação de usuário por 
grupo de usuários

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
trabalhos de importação 
de usuários por grupo de 
usuários.

Grupos de usuários por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de usuários que 
podem ser criados nessa 
conta por região.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Amazon Cognito no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Cognito no Guia do desenvolvedor.

Identidades federadas do Amazon Cognito

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do nome do pool de identidades Cada região 
compatível: 128 
Bytes

Não O tamanho máximo do 
nome de um grupo de 
identidades em bytes.
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Grupos de identidades por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de identidades por 
conta.

Listar resultados de chamadas da API Cada região 
compatível: 60

Não O número máximo de 
resultados de uma chamada 
de lista ou pesquisa da API.

Tamanho do nome do provedor de login Cada região 
compatível: 2.048 
Bytes

Não O tamanho máximo do 
nome do provedor de login 
em bytes.

Regras de controle de acesso com base 
em funções

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
regras para o controle de 
acesso baseado em função 
(RBAC)

Provedores de grupos de identidades Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
provedores de grupos 
de usuários do Amazon 
Cognito por grupo de 
identidades.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Amazon Cognito no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Cognito no Guia do desenvolvedor.

Endpoints e cotas do Amazon Cognito Sync
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tempo de espera para publicação em 
massa

Cada região 
compatível: 24

Não O tempo máximo de espera 
para uma publicação em 
massa após uma solicitação 
bem-sucedida em horas.

Tamanho do nome do conjunto de dados Cada região 
compatível: 128 
bytes

Não O tamanho máximo do 
nome do conjunto de dados 
em bytes.

Tamanho do conjunto de dados Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Sim O tamanho máximo de 
um conjunto de dados em 
megabytes.

Conjuntos de dados por identidade Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados por 
identidade.

Registros por conjunto de dados Cada região 
compatível: 1,024

Sim O número máximo de 
registros por conjunto de 
dados.

Para obter mais informações, consulte:Cotas no Amazon CognitonaGuia do desenvolvedor do Amazon 
Cognito.
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Endpoints e cotas do Amazon Comprehend
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 comprehend.us-east-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 comprehend.us-east-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 comprehend.us-west-2.amazonaws.com

comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 comprehend.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

comprehend.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

comprehend.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 comprehend.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 comprehend.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com

comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

BatchDetectDominantLanguage limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
BatchDetectDominantLanguage 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

BatchDetectEntities limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
BatchDetectEntities 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

BatchDetectKeyPhrases limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
BatchDetectKeyPhrases 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

BatchDetectSentiment limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
BatchDetectSentiment 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

BatchDetectSyntax limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
BatchDetectSyntax 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

BatchDetectTargetedSentiment limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
BatchDetectTargetedSentiment 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

CreateDocumentClassifier limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateDocumentClassifier 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

CreateEntityRecognizer limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateEntityRecognizer 
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solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DeleteDocumentClassifier limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteDocumentClassifier 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DeleteEntityRecognizer limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteEntityRecognizer 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeDocumentClassificationJob limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeDocumentClassificationJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeDocumentClassifier limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeDocumentClassifier 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeDominantLanguageDetectionJob 
limite de aceleração em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeDominantLanguageDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeEntityRecognizer limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeEntityRecognizer 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeEventsDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeEventsDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeKeyPhrasesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeKeyPhrasesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.
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DescribePiiEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribePiiEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeSentimentDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
limite de aceleração em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeTargetedSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DescribeTopicsDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DescribeTopicsDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DetectDominantLanguage máximo de 
empregos ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectDominantLanguage 
vagas de trabalho ativas 
ativas permitidas por conta, 
na Região atual.

DetectDominantLanguage limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
DetectDominantLanguage 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DetectEntities máximo de empregos ativos Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectEntities vagas de 
trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

DetectEntities limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
DetectEntities solicitações 
permitidas nessa conta, por 
segundo na Região atual.

DetectEvents máximo de empregos ativos Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectEvents vagas de 
trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.
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DetectKeyPhrases máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectKeyPhrases vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

DetectKeyPhrases limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
DetectKeyPhrases 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DetectPiiEntities máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectPiiEntities vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

DetectPiiEntities limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo 
de DetectPiiEntities 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DetectSentiment máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectSentiment vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

DetectSentiment limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo 
de DetectSentiment 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

DetectSyntax limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
DetectSyntax solicitações 
permitidas nessa conta, por 
segundo na Região atual.

DetectTargetedSentiment máximo de 
empregos ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DetectTargetedSentiment 
vagas de trabalho ativas 
ativas permitidas por conta, 
na Região atual.

DetectTargetedSentiment limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
DetectTargetedSentiment 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.
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DocumentClassification máximo de 
empregos ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DocumentClassification 
vagas de trabalho ativas 
ativas permitidas por conta, 
na Região atual.

DocumentClassifier máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
DocumentClassifier vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

Máximo de endpoints ativos Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
endpoints ativos para essa 
conta na região atual.

Unidades máximas de inferência de 
endpoints por conta

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
unidades de inferência 
permitidas por conta na 
região atual.

Unidades máximas de inferência de pontos 
finais por ponto final

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
unidades de inferência 
permitidas por endpoint na 
região atual.

EntityRecognizer máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
EntityRecognizer vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

ListDocumentClassificationJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListDocumentClassificationJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListDocumentClassifiers limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListDocumentClassifiers 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListDominantLanguageDetectionJobs limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListDominantLanguageDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListEntitiesDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListEntitiesDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.
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ListEntityRecognizers limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListEntityRecognizers 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListEventsDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListEventsDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListKeyPhrasesDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListKeyPhrasesDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListPiiEntitiesDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListPiiEntitiesDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta, por segundo 
na Região atual.

ListSentimentDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListSentimentDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

ListTagsForResource limite de aceleração 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

ListTargetedSentimentDetectionJobs limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListTargetedSentimentDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

ListTopicsDetectionJobs limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
ListTopicsDetectionJobs 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartDocumentClassificationJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartDocumentClassificationJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.
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StartDominantLanguageDetectionJob limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartDominantLanguageDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartEventsDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartEventsDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartKeyPhrasesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartKeyPhrasesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartPiiEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartPiiEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartSentimentDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartTargetedSentimentDetectionJob limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartTargetedSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StartTopicsDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartTopicsDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopDominantLanguageDetectionJob limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopDominantLanguageDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.
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StopEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopEventsDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopEventsDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopKeyPhrasesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopKeyPhrasesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopPiiEntitiesDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopPiiEntitiesDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopSentimentDetectionJob limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopTargetedSentimentDetectionJob limite 
de aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopTargetedSentimentDetectionJob 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopTrainingDocumentClassifier limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopTrainingDocumentClassifier 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

StopTrainingEntityRecognizer limite de 
aceleração em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopTrainingEntityRecognizer 
solicitações permitidas 
nessa conta por segundo na 
Região atual.

TagResource limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
TagResource solicitações 
permitidas nessa conta por 
segundo na Região atual.
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TopicsDetection máximo de empregos 
ativos

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
TopicsDetection vagas 
de trabalho ativas ativas 
permitidas por conta, na 
Região atual.

UntagResource limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UntagResource solicitações 
permitidas nessa conta por 
segundo na Região atual.

Para obter mais informações, consulte Diretrizes e cotas no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Comprehend.

Amazon Comprehend Medical endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

comprehendmedical.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

comprehendmedical.us-gov-
west-1.amazonaws.com

comprehendmedical-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Caracteres por segundo (CPS) para a 
DetectEntities operação

Cada região 
compatível: 42.000

Sim O máximo de caracteres 
por segundo (CPS) para a 
DetectEntities operação.

Caracteres por segundo (CPS) para a 
operação DetectEntities -v2

Cada região 
compatível: 42.000

Sim O máximo de caracteres 
por segundo (CPS) para a 
operação DetectEntities -v2.

Caracteres por segundo (CPS) para a 
operação DetectPhi

Cada região 
compatível: 42.000

Sim O máximo de caracteres 
por segundo (CPS) para a 
operação DetectPhi.

Caracteres por segundo (CPS) para a 
operação InfericD10cm

Cada região 
compatível: 42.000

Sim O máximo de caracteres 
por segundo (CPS) para a 
operação InfericD10cm.

Caracteres por segundo (CPS) para a 
InferRxNorm operação

Cada região 
compatível: 42.000

Sim O máximo de caracteres 
por segundo (CPS) para a 
InferRxNorm operação.

Tamanho máximo do documento 
(caracteres UTF-8) para a DetectEntities 
operação

Cada região 
compatível: 20.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo 
do documento 
(caracteres UTF-8) para a 
DetectEntities operação.

Tamanho máximo do documento 
(caracteres UTF-8) para a operação 
DetectEntities -v2

Cada região 
compatível: 20.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
documento (caracteres 
UTF-8) para a operação 
DetectEntities -v2.

Tamanho máximo do documento 
(caracteres UTF-8) para a operação 
DetectPhi

Cada região 
compatível: 20.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
documento (caracteres 
UTF-8) para a operação 
DetectPhi.

Tamanho máximo do documento 
(caracteres UTF-8) para a operação 
InfericD10CM

Cada região 
compatível: 10.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
documento (caracteres 
UTF-8) para a operação 
InfericD10CM.

Tamanho máximo do documento 
(caracteres UTF-8) para a InferRxNorm 
operação

Cada região 
compatível: 10.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
documento (caracteres 
UTF-8) para a InferRxNorm 
operação.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo de arquivo individual 
para trabalhos em lote

Cada região 
compatível: 40 
kilobytes

Não O tamanho máximo de 
arquivo individual para 
trabalhos em lotes.

Número máximo de arquivos para trabalhos 
em lote

Cada região com 
suporte: 5.000.000

Não O número máximo de 
arquivos para trabalhos em 
lotes.

Tamanho máximo (em GB) dos trabalhos 
em lote de análise de texto (todos os 
arquivos)

Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) dos trabalhos em lote 
de análise de texto (todos 
os arquivos).

Tamanho máximo dos trabalhos de análise 
em lote de vinculação de ontologia (todos 
os arquivos)

Cada região 
compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo da 
ontologia vinculando 
trabalhos de análise em lote 
(todos os arquivos).

Tamanho mínimo de trabalhos em lote 
(todos os arquivos)

Cada região 
compatível: 1 Byte

Não O tamanho mínimo dos 
trabalhos em lote (todos os 
arquivos).

Transações por segundo (TPS) para a 
operação DescribeEntitiesDetection V2Job

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) 
da operação do 
DescribeEntitiesDetection 
V2Job.

Transações por segundo (TPS) para 
aInferenceJob operação DescribeICD10CM

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) para 
aInferenceJob operação 
DescribeICD10cm.

Transações por segundo (TPS) para 
aDetectionJob operação de DescribePHI

Cada região 
compatível: 10

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aDetectionJob 
operação DescribePhi.

Transações por segundo (TPS) para a 
DescribeRxNormInferenceJob operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
DescribeRxNormInferenceJob 
operação.

Transações por segundo (TPS) para a 
DetectEntities operação

Cada região 
compatível: 100

Não O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
DetectEntities operação.

Transações por segundo (TPS) para a 
operação DetectEntities -v2

Cada região 
compatível: 100

Não O máximo de transações 
por segundo (TPS) para a 
operação DetectEntities -v2.

Transações por segundo (TPS) para a 
operação DetectPhi

Cada região 
compatível: 100

Não O máximo de transações 
por segundo (TPS) para a 
operação de DetectPhi.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo (TPS) para a 
operação InfericD10CM

Cada região 
compatível: 100

Não O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
operação InfericD10cm.

Transações por segundo (TPS) para a 
InferRxNorm operação

Cada região 
compatível: 100

Não O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
InferRxNorm operação.

Transações por segundo (TPS) para a 
operação ListEntitiesDetection V2Jobs

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) 
da operação da 
ListEntitiesDetection 
V2Jobs.

Transações por segundo (TPS) para 
aInferenceJobs operação ListicD10CM

Cada região 
compatível: 10

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aInferenceJobs 
operação ListicD10CM.

Transações por segundo (TPS) para 
aDetectionJobs operação ListPhi

Cada região 
compatível: 10

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aDetectionJobs 
operação ListPhi.

Transações por segundo (TPS) para a 
ListRxNormInferenceJobs operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
ListRxNormInferenceJobs 
operação.

Transações por segundo (TPS) para a 
operação StartEntitiesDetection V2Job

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) 
da operação do 
StartEntitiesDetection 
V2Job.

Transações por segundo (TPS) para 
aInferenceJob operação StarticD10CM

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) para 
aInferenceJob operação 
StartiCD10cm.

Transações por segundo (TPS) para 
aDetectionJob operação StartPhi

Cada região 
compatível: 5

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aDetectionJob 
operação StartPhi.

Transações por segundo (TPS) para a 
StartRxNormInferenceJob operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
StartRxNormInferenceJob 
operação.

Transações por segundo (TPS) para a 
operação StopEntitiesDetection V2Job

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) 
da operação do 
StopEntitiesDetection 
V2Job.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo (TPS) para 
aInferenceJob operação STOPICD10CM

Cada região 
compatível: 5

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aInferenceJob 
operação STOPICD10CM.

Transações por segundo (TPS) para 
aDetectionJob operação StopPhi

Cada região 
compatível: 5

Sim O limite máximo de 
transações por segundo 
(TPS) para aDetectionJob 
operação StopPhI.

Transações por segundo (TPS) para a 
StopRxNormInferenceJob operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo (TPS) da 
StopRxNormInferenceJob 
operação.

AWS Compute Optimizerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

compute-optimizer.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

compute-optimizer.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

compute-optimizer-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

chamadas chamadas chamadas chamadas 
chamadas chamadas chamadas chamadas 
chamadas chamadas chamadas chamadas 
chamadas chamadas chamadas chamadas 
chamadas chamadas chamadas

Cada região 
compatível: 5

Não O número de chamadas de 
API por segundo por conta.

AWS Configendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com

config-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com

config-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com

config-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com

config-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
261



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Config

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

config.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

config.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

config.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
AWS ConfigCotas de serviço

Name (Nome) Padrão Ajustável

Número máximo de regras do AWS 
Config por região, por conta

400 Sim

Número máximo de agregadores de 
configuração

50 Sim

Número máximo de contas em um 
agregador

10000 Não
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Número máximo de contas adicionadas 
ou excluídas por semana para todos os 
agregadores

1000 Sim

Número máximo de tags 50 Não

Número máximo de consultas salvas em 
uma única conta e uma região

300 Sim

Pacotes de conformidade em uma única conta

Name (Nome) Padrão Ajustável

Número máximo de pacotes de 
conformidade por conta

50 Não

Número máximo de regras do AWS 
Config por pacote de conformidade

130 Não

Número máximo deAWS Config regras 
por região por conta em todos os 
pacotes de conformidade

150 Não

Note

AWS Configas regras em pacotes de conformidade contam na cota do número máximo deAWS 
Config regras por região por conta.

Pacotes de conformidade da organização

Name (Nome) Padrão Ajustável

Número máximo de pacotes de 
conformidade por organização

50 Não

Número máximo deAWS Config 
regras por pacote de conformidade da 
organização

130 Não

Número máximo deAWS Config 
regras por região por conta em todos 
os pacotes de conformidade da 
organização

350 Não

Note

A implantação no nível da organização conta como cota para contas secundárias. AWS Configas 
regras em pacotes de conformidade contam na cota do número máximo deAWS Config regras por 
região por conta.
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Regras de configuração da organização

Name (Nome) Padrão Ajustável

Número máximo de regras de 
organização do AWS Config por 
organização

150 Não

Note

A implantação no nível da organização conta na cota para contas secundárias.

Endpoints e cotas do Amazon Connect
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do Amazon Connect Contact Lens

O serviço Amazon Connect Contact Lens tem os seguintes endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 contact-lens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 contact-lens.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do Amazon Connect Participant Service

O Amazon Connect Participant Service tem os seguintes endpoints.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 participant.connect.us-east-1.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 participant.connect.us-west-2.amazonaws.com

participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 participant.connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-central-1 participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon Connect Perfis de clientes e endpoints

O serviço de perfis de clientes do Amazon Connect tem os seguintes endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 profile.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 profile.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 profile.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

profile.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

profile.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

profile.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

profile.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

profile.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

profile.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 profile.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AppIntegrations Endpoints de serviço

O AppIntegrations Serviço tem os seguintes terminais.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 app-integrations.us-east-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 app-integrations.us-west-2.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 app-integrations.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do Amazon Connect Cases Service

O Amazon Connect Cases Service tem os seguintes endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 cases.us-east-1.amazonaws.com

cases-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 cases.us-west-2.amazonaws.com

cases-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cases.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cases.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

cases.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cases.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 cases.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Endpoints do serviço de Voice ID do Amazon Connect

O serviço de ID de voz Amazon Connect tem os seguintes endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 voiceid.us-east-1.amazonaws.com

voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 voiceid.us-west-2.amazonaws.com

voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

voiceid.ca-central-1.amazonaws.com

voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

voiceid.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 voiceid.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSFunções Lambda por instância Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
funções doAWS Lambda 
que você pode criar nessa 
instância na região da atual.

Status do agente por instância Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de status 
de agente que podem ser 
criados nessa instância na 
Região atual. Este limite 
não pode ser aumentado.

Agentes por agendamento Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
agentes por agendamento 
na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Agentes por grupo de pessoal Cada região 
compatível: 75

Não O número máximo de 
agentes por grupo de 
pessoal na região atual.

Permitir o identificador de chamadas do 
cliente na instância

Cada região 
compatível: 0

Sim A configuração para ativar 
ou desativar o identificador 
de chamadas personalizado 
nessa instância na região 
atual.

Contagem de instâncias do Amazon 
Connect

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
instâncias do Amazon 
Connect que você pode 
criar nessa conta na região 
da atual.

Aliases de bots do Amazon Lex V2 por 
instância

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
aliases de bot do Amazon 
Lex V2 que você pode usar 
nessa instância

Bots Amazon Lex por instância Cada região 
compatível: 70

Sim O número máximo de bots 
do Amazon Lex que você 
pode usar nessa instância 
na região atual.

O plano de capacidade substitui os uploads 
por instância

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
uploads de substituição do 
plano de capacidade por 
instância na região atual.

Uploads de dados do usuário do plano de 
capacidade por instância

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
uploads de dados do 
usuário do plano de 
capacidade por instância na 
região atual.

Cenários de planejamento de capacidade 
por instância

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
cenários de planejamento 
de capacidade que você 
pode criar nessa instância 
na região atual.

Planos de capacidade por instância Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
planos de capacidade que 
você pode criar nessa 
instância na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Chamadas ativas simultâneas por instância Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de chamadas ativas 
simultâneas que podem 
ser feitas nessa instância 
na região atual. Se isso 
for excedido, os contatos 
receberão um tom de 
ocupado rápido, o que 
indica que o caminho 
de transmissão para o 
número chamado não está 
disponível.

Bate-papos ativos simultâneos por 
instância

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de bate-
papos ativos simultâneos 
que podem ser registrados 
nesta região. Se isso for 
excedido, sessões de 
bate-papo adicionais não 
poderão ser iniciadas.

Tarefas ativas simultâneas por instância Cada região 
compatível: 2.500

Sim O número máximo 
de tarefas ativas 
simultaneamente que você 
pode ter nessa instância na 
região da atual. Se isso for 
excedido, tarefas adicionais 
não poderão ser criadas.

Uplods simultâneos por instância Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
uploads que podem ser 
processados por vez para 
uma instância na região 
atual.

Fluxos de contato por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de fluxos 
de contato que você pode 
criar nessa instância na 
Região atual.

Tamanho do arquivo por upload de 
substituições do plano de capacidade

Cada região com 
suporte: 250

Não O número máximo de 
megabytes que um plano 
de capacidade substitui o 
upload de arquivos pode 
ser para uma instância na 
região atual.

Tamanho do arquivo por upload dos dados 
do usuário do plano de capacidade

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
megabytes que um upload 
de arquivo de dados 
do usuário do plano de 
capacidade pode ser para 
uma instância na região 
atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do arquivo por upload de 
substituições de previsão

Cada região com 
suporte: 250

Não O número máximo de 
megabytes que um upload 
de arquivo de substituição 
de previsão pode ser para 
uma instância na região 
atual.

Tamanho do arquivo por upload de dados 
históricos reais

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
megabytes que um upload 
real histórico pode ser para 
uma instância na região 
atual.

Grupos de Forecast por instância Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
grupos de previsão que 
você pode criar nessa 
instância na região atual.

Preveja uploads de substituição por 
instância

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
uploads de substituição de 
previsão por instância na 
região atual.

Uploads reais históricos por instância Cada região 
compatível: 150

Não O número máximo de 
uploads reais históricos por 
instância na região atual.

Horas de operação por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de horas 
de operação que podem ser 
criados nesta instância na 
região atual.

Números de telefone por instância Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
números de telefone que 
você pode solicitar nesta 
instância na região atual.

Solicitações por instância Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
solicitações que você pode 
criar nessa instância na 
região atual.

Filas por grupo de previsão Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de filas 
que podem ser feitas em 
um determinado grupo de 
previsão.

Filas por instância Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de filas 
que podem ser criadas 
nesta instância na região 
atual.

Filas por perfil de roteamento por instância Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de filas 
que você pode criar por 
perfil de roteamento nessa 
instância na região da da 
atual.
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Conexões rápidas por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
conexões rápidas e os 
destinos de transferência 
que você pode criar nessa 
instância na região atual.

Taxa de solicitações de 
AssociateQueueQuickConnects API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
AssociateQueueQuickConnects 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
AssociateRoutingProfileQueues API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
AssociateRoutingProfileQueues 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de CreateQueue API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
CreateQueue API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
CreateQuickConnect API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
CreateQuickConnect API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
CreateRoutingProfile API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
CreateRoutingProfile API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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Taxa de solicitações de CreateUser API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações de CreateUser 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
CreateUserHierarchyGroup API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
CreateUserHierarchyGroup 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DeleteQuickConnect API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DeleteQuickConnect API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de DeleteUser API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações de DeleteUser 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DeleteUserHierarchyGroup API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DeleteUserHierarchyGroup 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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Taxa de solicitações de 
DescribeHoursOfOperation API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeHoursOfOperation 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de DescribeQueue 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeQueue API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DescribeQuickConnect API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeQuickConnect API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DescribeRoutingProfile API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeRoutingProfile API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de DescribeUser API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeUser API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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Taxa de solicitações de 
DescribeUserHierarchyGroup API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeUserHierarchyGroup 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DescribeUserHierarchyStructure API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DescribeUserHierarchyStructure 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DisassociateQueueQuickConnects API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DisassociateQueueQuickConnects 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
DisassociateRoutingProfileQueues API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
DisassociateRoutingProfileQueues 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
GetContactAttributes API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
GetContactAttributes API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-50D07AB9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5F32FD78
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-83963769
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5AF7EB96
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de 
GetCurrentMetricData API

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
GetCurrentMetricData API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
GetFederationToken API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
GetFederationToken API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de GetMetricData API Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
GetMetricData API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de ListContactFlows 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListContactFlows API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
ListHoursOfOperations API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListHoursOfOperations API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-ED2B0490
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-9AA558F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-52794498
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4641705A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-09AAE068


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Connect
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Taxa de solicitações de ListPhoneNumbers 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListPhoneNumbers API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
ListQueueQuickConnects API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListQueueQuickConnects 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de ListQueues API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações de ListQueues 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de ListQuickConnects 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListQuickConnects API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
ListRoutingProfileQueues API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListRoutingProfileQueues 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-9959E55D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-6271E27A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-C56E3A3C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-44B5DA37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-16BF00C7
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Taxa de solicitações de ListRoutingProfiles 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListRoutingProfiles API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de ListSecurityProfiles 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListSecurityProfiles API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
ListTagsForResource API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListTagsForResource API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
ListUserHierarchyGroups API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
ListUserHierarchyGroups 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de ListUsers API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações de ListUsers 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-30929A21
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-A408782D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-601C68F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-E6DB6D6D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-CCC38177
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Taxa de solicitações de 
StartOutboundVoiceContact API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
StartOutboundVoiceContact 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de StopContact API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações de StopContact 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de TagResource API Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
TagResource API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de UntagResource 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UntagResource API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateContactAttributes API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateContactAttributes 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4E9BCC96
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-650BD10F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-EA358306
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-26D9F60B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-F001E5ED
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Taxa de solicitações de 
UpdateQueueHoursOfOperation API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQueueHoursOfOperation 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateQueueMaxContacts API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQueueMaxContacts 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateQueueName API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQueueName API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateQueueOutboundCallerConfig API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQueueOutboundCallerConfig 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateQueueStatus API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQueueStatus API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-1317E3B0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4EA7C312
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-A250B0F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-B1EC95D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5AB302E1
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Taxa de solicitações de 
UpdateQuickConnectConfig API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQuickConnectConfig 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateQuickConnectName API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateQuickConnectName 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateRoutingProfileConcurrency API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateRoutingProfileConcurrency 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateRoutingProfileName API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateRoutingProfileName 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-B29D0CD1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-A84FDAD7
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-4AAC8E79
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Taxa de solicitações de 
UpdateRoutingProfileQueues API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateRoutingProfileQueues 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateUserHierarchy API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserHierarchy API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateUserHierarchyGroupName API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserHierarchyGroupName 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateUserIdentityInfo API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserIdentityInfo API 
permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateUserPhoneConfig API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserPhoneConfig 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5E9E65F2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-AEAF5C4B
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-66B5F86E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-5D8210C3
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Taxa de solicitações de 
UpdateUserRoutingProfile API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserRoutingProfile 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Taxa de solicitações de 
UpdateUserSecurityProfiles API

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
UpdateUserSecurityProfiles 
API permitidas por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o Amazon Connect 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Relatórios por instância Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
relatórios que você pode 
criar nesta instância na 
região atual. Os relatórios 
pessoais salvos contam 
até o limite. Como prática 
recomendada, sugerimos 
que você implemente 
políticas de retenção 
adequadas para que os 
relatórios não se acumulem.

Perfis de roteamento por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de perfis 
de roteamento que podem 
ser criados nessa instância 
na Região atual.

Relatórios programados por instância Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
relatórios agendados que 
podem ser criados nessa 
instância na região atual.

Programações por instância Cada região 
compatível: 600

Não O número máximo de 
agendamentos por instância 
na região atual.

Perfis de segurança por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de perfis 
de segurança que podem 
ser criados nesta instância 
na região atual.

Atividades de turno por instância do Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de 
atividades de turno por 
instância na região atual.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-418ABD80
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-64B27051
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-D3E7BE26
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-F325A715
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Atividades de turno por perfil de turno Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
atividades por turnos em 
um perfil de turno na região 
atual.

Perfis de mudança por instância Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de perfis 
de turno por instância na 
região atual.

Grupos de funcionários por instância Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
grupos de pessoal por 
instância na região atual.

Supervisores por grupo de pessoal Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
supervisores por grupo de 
pessoal na região atual.

Grupos de hierarquia de usuários por 
instância

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
grupos de hierarquia de 
usuários que você pode 
criar nessa instância na 
região da da atual.

Usuários por instância Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
usuários que podem ser 
criados na instância na 
região atual.

Cotas de serviços do Amazon Connect Customer Profiles
O serviço de perfis de cliente do Amazon Connect tem as cotas a seguir.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Amazon Connect Customer Profiles 
Contagem de domínios

Cada região 
compatível: 100

Sim O número Amazon Connect 
domínios de Região da 
região daAWS região da 
atual.

Chaves por tipo de objeto Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
chaves que podem ser 
definidas por tipo de objeto 
naAWS região atual.

Expiração máxima em dias Cada região 
compatível: 1.098

Sim A expiração máxima, em 
dias, que pode ser definida 
para um objeto ou perfil 
naAWS região atual.

Número máximo de interets Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
integrações por domínio 
naAWS região atual.

Tamanho máximo de todos os objetos de 
um perfil

Cada região 
compatível: 51.200 
kilobytes

Sim O tamanho total de um 
perfil, incluindo todos os 
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-D68AAAE4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-9A46857E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-6603B252
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-A7ED412C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-3217D1F1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-4A5ECB8E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-63975AF3
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objetos relacionados, 
naAWS região atual.

Tamanho máximo do objeto e do perfil Cada região com 
suporte: 250 
kilobytes

Não O tamanho máximo de um 
único perfil ou objeto de 
perfil naAWS região atual.

Tipos de objetos por domínio Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de tipos 
de objetos que você pode 
definir por domínio naAWS 
região atual.

Objetos por perfil Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
objetos que podem ser 
anexados a um único perfil 
naAWS região atual.

Amazon Connect Connect

O Amazon Connect Cases Service tem as cotas a seguir.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Domínios de casos porAWS conta 2 Sim

Campos em um domínio Cases 50 Sim

Opções de campo por campo de seleção única no 
domínio Casos

100 Sim

Layouts em um domínio Cases 25 Sim

Modelos em um domínio Cases 25 Sim

Itens relacionados que podem ser anexados a um 
estojo

50 Sim

Campos de caso por modelo de caso 30 Não

Para obter mais informações, consulte Service Quotas do Amazon Connect no Guia do administrador do 
Amazon Connect.

AWSEndpoints e cotas do Data Exchange
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/profile/quotas/L-E17DC7C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/connect/quotas/L-14092FF4
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/amazon-connect-service-limits.html#cases-quotas


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Data Exchange

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dataexchange.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dataexchange.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 dataexchange.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dataexchange.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSAtivos de permissão de dados da 
Lake Formation por revisão

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de ativos 
de permissão de dados 
daAWS Lake Formation que 
uma única revisão pode 
conter.

Ativos Amazon API Gateway Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de ativos 
de API do Amazon API 
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AWS Data Exchange

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
Gateway que uma única 
revisão pode conter.

Ativos de compartilhamento de dados 
do Amazon Redshift por trabalho de 
importação do Redshift

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de ativos 
de compartilhamento de 
dados do Amazon Redshift 
que você pode importar 
do Redshift em um único 
trabalho.

Ativos de compartilhamento de dados do 
Amazon Redshift por revisão

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de ativos 
de compartilhamento de 
dados do Amazon Redshift 
que uma única revisão pode 
conter.

Ativos de acesso a dados do Amazon S3 
por revisão

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de ativos 
de acesso a dados do 
Amazon S3 que uma única 
revisão pode conter.

Ativo por trabalho de exportação do 
Amazon S3

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de ativos 
que você pode exportar 
para o Amazon S3 em um 
único trabalho.

Tamanho do ativo em GB Cada região 
compatível: 100 
gigabytes

Não O tamanho máximo em GB 
de um único ativo.

Ativos por trabalho de importação do 
Amazon S3

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de ativos 
que você pode importar do 
Amazon S3 em um único 
trabalho.

Ativos por revisão Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de ativos 
que uma única revisão pode 
conter.

Exportação automática de ações de 
eventos por conjunto de dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de ações 
de eventos de exportação 
auto por conjunto de dados.

Ofertas de assinatura própria por conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
ofertas BYOS (Bring-Your-
Own-Subscription) que uma 
única conta pode criar.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
criar ativos de acesso a dados do Amazon 
S3 a partir de buckets do S3

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos IN_PROGRESS) 
para criar ativos de acesso 
a dados do Amazon S3 a 
partir de buckets do S3.
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Data Exchange

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos em andamento para 
exportar ativos para o Amazon S3

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar ativos para o 
Amazon S3.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
exportar ativos para um URL assinado

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar ativos para um 
URL assinado.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
exportar revisões para o Amazon S3

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
exportar revisões para o 
Amazon S3.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
importar ativos do Amazon API Gateway

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
importar ativos do Amazon 
API Gateway.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
importar ativos de compartilhamentos de 
dados do Amazon Redshift

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
importar compartilhamentos 
de dados do Amazon 
Redshift.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
importar ativos do Amazon S3

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
importar ativos do Amazon 
S3.

Trabalhos simultâneos em andamento para 
importar ativos de um URL assinado

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
importar ativos de um URL 
assinado.
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AWS Data Exchange

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos em andamento para 
importar ativos de uma política de tags 
daAWS Lake Formation

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
trabalhos em execução 
simultânea (ou seja, 
trabalhos com o estado 
IN_PROGRESS) para 
importar ativos de uma 
política de tags doAWS 
Lake Formation.

Dicionários de dados por produto Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
dicionários de dados por 
produto.

Tamanho do arquivo do dicionário de 
dados em MB

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Sim O tamanho máximo (em 
MB) de um dicionário de 
dados.

Conjuntos de dados por conta da Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados por 
conta.

Conjuntos de dados por produto Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados que um 
único produto pode conter.

Ações de evento por conta da Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de ações 
do evento por conta.

Ofertas privadas por conta da Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
ofertas personalizadas que 
uma única conta pode criar.

Produtos por conta da Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
produtos publicados por 
conta.

Produtos por conjunto de dados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
produtos que podem conter 
um determinado conjunto de 
dados.

Revisões por conjunto de dados de 
permissão de dados deAWS Lake 
Formation

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
revisões que um único 
conjunto de dados de 
permissão de dados doAWS 
Lake Formation pode 
conter.

Revisões por conjunto de dados Amazon 
API Gateway

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
revisões que um único 
conjunto de dados da API 
do Amazon API Gateway 
pode conter.
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Amazon Data Lifecycle Manager

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Revisões por conjunto de dados de 
compartilhamento de dados do Amazon 
Redshift

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
revisões que um único 
conjunto de dados de 
compartilhamento de dados 
do Amazon Redshift pode 
conter.

Revisões por conjunto de dados do 
Amazon S3 acesso a dados do Amazon S3

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
revisões que um único 
conjunto de dados de 
acesso a dados do Amazon 
S3 pode conter.

Revisões por conjunto de alterações 
AddRevisions

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
revisões que podem 
ser publicadas em um 
produto em uma única 
API doAWS Marketplace 
Catalog ChangeSet do tipo 
AddRevisions.

Revisões por conjunto de dados Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
revisões que um único 
conjunto de dados pode 
conter.

Tamanho do arquivo de amostra em MB Cada região 
compatível: 50 
megabytes

Sim O tamanho máximo (em 
MB) de uma amostra.

Amostras por produto Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
amostras por produto.

Para obter mais informações, consulte AWSCotas de troca de AWSdados no Guia do usuário do Data 
Exchange.

Endpoints e cotas do Amazon Data Lifecycle Manager
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dlm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Amazon Data Lifecycle Manager

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dlm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dlm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dlm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 dlm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 dlm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dlm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

dlm.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dlm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dlm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dlm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dlm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dlm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 dlm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dlm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

dlm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

dlm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

dlm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dlm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Políticas por região Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
políticas por região.
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AWS Data Pipeline

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Contas-alvo por regra de compartilhamento Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
contas alvo por regra de 
compartilhamento.

AWS Data Pipelineendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 datapipeline.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 datapipeline.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atraso mínimo entre novas tentativas em 
minutos

Cada região 
compatível: 2

Não O atraso mínimo entre 
novas tentativas em 
minutos.

Intervalo mínimo de agendamento em 
minutos

Cada região 
compatível: 15

Não O intervalo mínimo de 
agendamento em minutos.

Número de instâncias do EC2 por objeto 
Ec2Resource

Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
instâncias do EC2 por 
objeto do Ec2Resource.
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DataSync

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de UTF8 bytes por campo Cada região 
compatível: 10,240

Não O número máximo de bytes 
UTF8 por campo.

Número de UTF8 bytes por nome ou 
identificador

Cada região 
compatível: 256

Não O número máximo de bytes 
UTF8 por nome de campo 
ou identificador.

Número de UTF8 bytes por objeto Cada região 
compatível: 15.360

Não O número máximo de bytes 
UTF8 por objeto (incluindo 
nomes de campo).

Número de instâncias ativas por objeto Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
instâncias ativas por objeto.

Número de campos por objeto Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
campos por objeto.

Número de objetos por pipeline Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
objetos que você pode 
definir por pipeline.

Número de pipelines que você pode criar Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de novas 
tentativas que você pode 
criar.

Número de roll-ups em um único objeto Cada região 
compatível: 32

Não O número máximo de roll-
ups em um único objeto.

Índice de criação de uma instância de um 
objeto

Cada região 
compatível: 1 a cada 
5 minutos

Não A taxa de criação de uma 
instância a partir de um 
objeto a cada 5 minutos.

Repetições de uma atividade de pipeline 
por tarefa

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de novas 
tentativas de uma atividade 
de pipeline por tarefa.

Para obter mais informações, consulte Cotas do AWS Data Pipeline no Guia do desenvolvedor do AWS 
Data Pipeline.

AWS DataSyncendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 datasync.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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DataSync

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 datasync.us-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 datasync.us-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 datasync.us-west-2.amazonaws.com

datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 datasync.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 datasync.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 datasync.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 datasync.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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DataSync

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

datasync.ca-central-1.amazonaws.com

datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

datasync.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 datasync.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 datasync.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 datasync.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 datasync.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 datasync.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 datasync.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

datasync.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

datasync.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

datasync.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 datasync.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com

datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS DMS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Arquivos por tarefa Cada região 
compatível: 
25.000.000

Sim O número máximo de 
arquivos por tarefa.

Tarefas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
tarefas que podem ser 
criadas nesta conta na 
região atual.

Taxa de trabalho por tarefa Cada região 
compatível: 10 
Gigabits por 
segundo

Sim A taxa de transferência 
máxima por tarefa.

AWS Database Migration Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dms.us-east-2.amazonaws.com

dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dms.us-east-1.amazonaws.com

dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dms.us-west-1.amazonaws.com

dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 dms.us-west-2.amazonaws.com

dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 dms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 dms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 dms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

dms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dms.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

dms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

dms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

dms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 dms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 dms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

dms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

dms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

dms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

dms.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

dms.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Contagem de certificados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
certificados para esta conta 
na Região atual.

Contagem de endpoints Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
endpoints para essa conta 
na Região atual.

Endpoints por instância Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
endpoints permitidos por 
instância de replicação.

Assinaturas de eventos Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
eventos deAWS DMS que 
você pode assinar.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de instâncias do coletor do DMS 
Fleet Advisor

Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de 
instâncias criadas do coletor 
DMS Fleet Advisor

Número de provedores de dados Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
provedores de dados

Número de perfis de instância Cada região 
compatível: 60

Não Número máximo de perfis 
de instância

Número de projetos de migração Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de projetos 
de migração

Número de arquivos de dados que o DMS 
Fleet Advisor pode enviar por hora

Cada região 
compatível: 500 por 
hora

Não Número máximo de 
arquivos que o coletor do 
DMS Fleet Advisor pode 
enviar por hora

Número de objetos de banco de dados que 
o DMS Fleet Advisor pode processar

Cada região 
compatível: 
50.000.000

Não O número total de objetos 
de banco de dados que 
oAWS DMS Fleet Advisor 
pode processar. Um objeto 
de banco de dados é 
qualquer estrutura de dados 
usada para armazenar ou 
referenciar dados, incluindo 
tabelas, visualizações, 
procedimentos 
armazenados, funções e 
acionadores

Número de objetos monitorados no coletor 
DMS Fleet Advisor

Cada região 
compatível: 2.000

Não Número máximo de objetos 
monitorados que um cliente 
pode adicionar em um 
único coletor do DMS Fleet 
Advisor

Instâncias de replicação Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
instâncias de replicação 
permitidas nessa conta na 
Região atual.

Grupos de sub-rede Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
grupos de sub-redes para 
essa conta na Região atual.

Sub-redes por grupo de sub-rede Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de sub-
redes para por grupo de 
sub-redes.

Contagem de tarefas Cada região 
compatível: 600

Sim O número máximo de 
tarefas permitidas nessa 
conta na Região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

A quantidade de dados coletados no DMS 
Fleet Advisor

Cada região 
compatível: 10 
gigabytes

Não A quantidade de dados que 
podem ser coletados por 
todos os coletores do DMS 
Fleet Advisor

Armazenamento total Cada região 
compatível: 30.000 
gigabytes

Sim O armazenamento total 
máximo (em GB) para todas 
as instâncias de replicação 
adicionadas.

AWS DeepLensendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 deeplens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

deeplens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

deeplens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Dispositivos por conta Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
dispositivos na mesma 
conta.

Modelos por conta Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
modelos na mesma conta.

Projetos por conta Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
projetos na mesma conta.
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AWS DeepRacer

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Versões por projeto Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
versões que um projeto 
pode ter ao mesmo tempo.

AWS DeepRacer endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 deepracer.us-east-1.amazonaws.com  

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Carros Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de carros 
que qualquer conta pode ter 
ao mesmo tempo.

Empregos de avaliação Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
trabalhos de avaliação 
simultâneos na mesma 
conta na mesma região.

Empregos de treinamento Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
trabalhos de treinamento 
simultâneos na mesma 
conta na mesma região.

Endpoints e cotas do Amazon Detective
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Detective

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.detective.us-east-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.detective.us-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 api.detective.us-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 api.detective.us-west-2.amazonaws.com

api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 api.detective.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.detective.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.detective.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

api.detective.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.detective.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.detective.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 api.detective.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 api.detective.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.detective.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.detective.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

api.detective.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.detective.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Para obter obter obter mais informações, consulte as Amazon Detective.

Endpoints e cotas do Amazon DevOps Guru
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 devops-guru.us-east-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 devops-guru.us-east-1.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 devops-guru.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 devops-guru.us-west-2.amazonaws.com

devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Device Farm

Service Quotas

Recurso Quota

Número máximo de tópicos do Amazon Simple 
Notification Service que você pode especificar de 
uma só vez

2

Número máximo deAWS CloudFormation pilhas 
que você pode especificar

1000

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do usuário do Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farmendpoint sem endpoint sem 
endpoint do
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 devicefarm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Concorrência para testes de automação em 
dispositivos medidos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
dispositivos medidos 
simultâneos que executam 
testes de automação sem 
endpoint sem endpoint

Simultaneidade para acesso remoto em 
dispositivos limitados

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
dispositivos simultâneos 
com endpoint sem sessões 
de acesso remoto.

Duração da sessão de acesso remoto em 
minutos

Cada região 
compatível: 150

Não A duração máxima de uma 
sessão de acesso remoto 
por dispositivo em minutos.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tempo limite de execução do teste por 
dispositivo em minutos

Cada região 
compatível: 150

Não A duração máxima de 
um teste de automação 
executado por dispositivo 
em minutos.

Tamanho do arquivo compatível Cada região 
compatível: 4 
Gigabytes

Não O tamanho máximo de um 
arquivo a ser carregado.

AWS Direct Connectendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 directconnect.us-east-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 directconnect.us-east-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 directconnect.us-west-1.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 directconnect.us-west-2.amazonaws.com

directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 directconnect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 directconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 directconnect.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 directconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

directconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

directconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 directconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 directconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 directconnect.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 directconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 directconnect.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 directconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

directconnect.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

directconnect.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

directconnect.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 directconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conexões dedicadas do ActiveAWS Direct 
Connect por local

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
conexões dedicadas ativas 
doAWS Direct Connect por 
local.

Conexões ou interconexões por link ((LAG ( Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de 
conect ((LAG (LAG (LAG 
(((((((((((((((((((((((((

Número máximo global de gatewaysAWS 
Direct Connect

Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
gatewaysAWS Direct 
Connect por conta.

Grupos de agregação de links (LAGs) 
porAWS região

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
grupos de agregação 
de links (LAGs) porAWS 
região.

Número de prefixos por gateway deAWS 
trânsito deAWS para o local em uma 
interface virtual de trânsito

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
prefixos por gateway 
deAWS trânsito deAWS 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
para o local em uma 
interface virtual de trânsito.

Interfaces virtuais privadas ou públicas por 
conexão dedicadaAWS Direct Connect

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
interfaces privadas ou 
públicas por conexão 
dedicada doAWS Direct 
Connect.

Gateways de trânsito porAWS Connect do Cada região com 
suporte: 3

Não O número máximo de 
gateways de trânsito 
por gatewayAWS Direct 
Connect.

Interfaces virtuais por gatewayAWS Direct 
Connect

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
interfaces virtuais por 
gatewayAWS Direct 
Connect.

Gateways privados virtuais porAWS 
Connect do

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
gateways privados virtuais 
por gatewayAWS Direct 
Connect.

Para obter mais informações, consulte AWS Direct ConnectCotas no GuiaAWS Direct Connect do usuário.

AWS Directory Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ds.us-east-2.amazonaws.com

ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ds.us-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ds.us-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ds.us-west-2.amazonaws.com

ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
312

https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Directory Service

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ds.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ds.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ds.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ds.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ds.ca-central-1.amazonaws.com

ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ds.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ds.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ds.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ds.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ds.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ds.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ds.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ds.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ds.us-gov-east-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ds.us-gov-west-1.amazonaws.com

ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obter uma lista de endpoints compatíveis por tipo de diretório, consulte Disponibilidade de regiões 
paraAWS Directory Service.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Diretórios do AD Connector Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
diretórios de AD Connector 
que podem ser criados na 
região atual.

AWSMicrosoft AD gerenciados por 
diretórios do Microsoft AD

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
diretóriosAWS gerenciados 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
do Microsoft AD que você 
pode criar na região atual.

AWSControladores de domínio 
gerenciados do Microsoft AD

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
controladores de domínio 
que você pode adicionar 
ao seu diretórioAWS 
gerenciado do Microsoft AD.

AWSInstantâneos manuais gerenciados do 
Microsoft AD

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
instantâneos manuais que 
você pode tirar para seu 
diretórioAWS gerenciado do 
Microsoft AD.

Diretórios Simple AD Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
diretórios do Simple AD que 
podem ser criados na região 
atual.

Instantâneos manuais do Simple AD Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
instantâneos manuais que 
você pode tirar para seu 
diretório Simple AD.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• Cotas do AD Connector
• Cotas do AWS Managed Microsoft AD
• Cotas simples do AD

Endpoints e cotas do Amazon DocumentDB
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Para obter informações sobre como localizar e conectar-se ao cluster ou aos endpoints de instância, 
consulte Como trabalhar com endpoints do Amazon DocumentDB no Guia do desenvolvedor do Amazon 
DocumentDB.
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de parâmetros de clusters Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
grupos de parâmetros de 
cluster de banco de dados.

Clusters Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
clusters permitidos nessa 
conta na Região atual.

Assinaturas de eventos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
assinaturas de eventos.

Instâncias Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados permitidas nessa 
conta na Região atual.

Snapshots de clusters manuais Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais 
manuais.

Réplicas de leitura por cluster Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo de 
réplicas máximas de 
réplicas de leitura por 
cluster.

Grupos de sub-rede Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de sub-redes de 
banco de dados.

Sub-redes por grupo de sub-rede Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de sub-
redes para por grupo de 
sub-redes de banco de 
dados.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas por recurso do 
Amazon RDS.

Grupos de segurança da VPC por instância Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança 
do banco de dados por 
Amazon VPC.

Para obter mais informações, consulte As Service Quotas do Amazon DocumentDB no Guia do 
desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Endpoints e cotas do Amazon DynamoDB
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
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recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Para obter mais informações sobre esse tópico específico do DynamoDB, consulte Cotas no Amazon 
DynamoDB.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

DynamoDB

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dynamodb.us-east-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dynamodb.us-east-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 dynamodb.us-west-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com

dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 dax.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 dax.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 dax.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 dax.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 dax.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

dax.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

dax.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

dax.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

dax.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 dax.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 dax.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 dax.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 dax.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Amazon DynamoDB Streams

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

streams.dynamodb.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

streams.dynamodb.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

streams.dynamodb.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

streams.dynamodb.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

streams.dynamodb.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

streams.dynamodb.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

streams.dynamodb.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de taxa de transferência de leitura 
em nível de conta (modo provisionado)

Cada região 
compatível: 80.000

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade 
de leitura alocadas 
para a conta; aplicável 
somente para tabelas 
(incluindo todos os 
índices secundários 
globais associados) no 
modo de capacidade 
de leitura/gravação 
provisionada. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Limite de taxa de transferência de gravação 
em nível de conta (modo provisionado)

Cada região 
compatível: 80.000

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
de gravação alocadas 
para a conta; aplicável 
somente para tabelas 
(incluindo todos os 
índices secundários 
globais associados) no 
modo de capacidade 
de leitura/gravação 
provisionada. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Operações simultâneas do ambiente de 
gerenciamento

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
operações simultâneas 
permitidas no plano de 
controle. Para obter 
mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
Limits.html#limits-api

Índices secundários globais por tabela Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
índices secundários globais 
que podem ser criados 
para uma tabela. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limits-
secondary-indexes

Número máximo de tabelas Cada região 
compatível: 2.500

Sim O número máximo de 
tabelas que podem ser 
criadas por região. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html #limits 
-tables
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

A capacidade provisionada diminui por dia Cada região 
compatível: 27

Sim Uma redução é permitida 
até quatro vezes a qualquer 
hora por dia (fuso horário 
GMT). Além disso, se não 
houver redução na última 
hora, será permitido fazer 
uma redução adicional, 
elevando efetivamente 
o número máximo de 
redução em um dia 
para 27 vezes. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html

Limite de taxa de transferência de leitura 
em nível de tabela

Cada região 
compatível: 40.000

Sim O número máximo de taxa 
de leitura alocada para 
uma tabela ou um índice 
secundário global. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes

Limite de taxa de transferência de gravação 
em nível de tabela

Cada região 
compatível: 40.000

Sim O número máximo de 
taxa de transferência de 
gravação alocada para 
uma tabela ou um índice 
secundário global. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/latest/
developerguide/Limits.html 
#default-limits-throughput-
capacity -modes
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de taxa de transferência de 
gravação para DynamoDB Streams (modo 
provisionado)

us-east-1:40.000

us-east-2:40.000

us-west-1:40.000

us-west-2:40.000

ap-
nornornornornorast-1:40.000

ap-
nornornornornornornorast-2:40.000

ap-
sousousousousousousousouast-1:40.000

ap-
sousousousousouast-2:40.000

eu-central-1:40.000

eu-west-1:40.000

sa-east-1:40.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 10.000

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade 
de gravação permitido 
fazer uma tabela com 
fluxos habilitados; aplicável 
somente para tabelas 
no modo de capacidade 
de leitura/gravação 
provisionada. Outras 
cotas também podem 
ser cobradas. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
amazondynamodb/
latest/developerguide/
ServiceQuotas .html#limits-
dynamodb-streams

O DAX tem as cotas a seguir.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Nós por cluster Cada região 
compatível: 11

Não O número máximo de nós 
por cluster, incluindo o nó 
primário e quaisquer nós de 
réplica de leitura.

Grupos de parâmetros Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
grupos de parâmetros em 
uma únicaAWS região.

Grupos de sub-rede Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
grupos de sub-redes em 
uma únicaAWS região.

Sub-redes por grupo de sub-rede Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de sub-
redes por grupo de sub-
redes em uma únicaAWS 
região.

Número total de nós Cada região 
compatível: 50

Sim O número total máximo de 
nós porAWS conta em uma 
únicaAWS região.

Versão 1.0
326

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/dynamodb/quotas/L-923BEB7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/dax/quotas/L-AB139030


Referência geral do AWS Guia de referência
Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalkendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Elastic Beanstalk

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da 
zona 
hospedada 
do Route 
53

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z14LCN19Q5QHIC

 

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z117KPS5GTRQ2G

 

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z1LQECGX5PH1X

 

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com

elasticbeanstalk-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Z38NKT9BP95V3O

 

Africa 
(Cape 
Town)

af-
south-1

elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com HTTPS Z1EI3BVKMKK4AM

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS ZPWYUBWRU171A

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

elasticbeanstalk.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS Z05913172VM7EAZB40TA8

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-
south-1

elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS Z18NTBI3Y7N9TZ
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da 
zona 
hospedada 
do Route 
53

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS ZNE5GEY1TIAGY

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z3JE5OI70TWKCP

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z16FZ9L249IFLT

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS Z2PCDNR3VC2G1N

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS Z1R25G3KIG2GBW

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticbeanstalk.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS ZJFCZL7SSZB5I

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticbeanstalk.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS Z1FRNW7UH4DEZJ

Europe 
(Ireland)

eu-
west-1

elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS Z2NYPWQ7DFZAZH

Europe 
(London)

eu-
west-2

elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS Z1GKAAAUGATPF1

Europe 
(Milan)

eu-
south-1

elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS Z10VDYYOA2JFKM

Europe 
(Paris)

eu-
west-3

elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS Z5WN6GAYWG5OB

Europe 
(Stockholm)

eu-
north-1

elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS Z23GO28BZ5AETM

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com HTTPS Z2BBTEKR2I36N2

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS Z10X7K2B4QSOFV

AWS 
GovCloud 
(Leste 
dos EUA)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS Z35TSARG0EJ4VU
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da 
zona 
hospedada 
do Route 
53

AWS 
GovCloud 
(Oeste 
dos EUA)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS Z4KAURWC4UUUG

Serviço de Health do Elastic Beanstalk

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticbeanstalk-health.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticbeanstalk-health.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticbeanstalk-health.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticbeanstalk-health.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticbeanstalk-health.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

elasticbeanstalk-health.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

elasticbeanstalk-health.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Versões do aplicativo Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
versões do aplicativo que 
você pode criar nesta região 
atual. O limite se aplica a 
todos os aplicativos, não por 
aplicativo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicações Cada região 
compatível

Sim O número máximo de 
aplicativos que você pode 
criar nesta região atual.

Modelos de configuração Cada região 
compatível

Sim O número máximo de 
modelos de configuração 
que você pode criar nesta 
região atual.

Versões de plataforma personalizadas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
versões da região atual. O 
limite se aplica a todas as 
plataformas personalizadas, 
não a cada plataforma 
personalizada.

Ambientes do Cada região 
compatível

Sim O número máximo de 
ambientes que você pode 
criar nesta região atual. 
O limite se aplica a todos 
os aplicativos, não por 
aplicativo.

Endpoints e cotas do Amazon Elastic Block Store
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Tópicos

• Endpoints para Amazon EBS no Amazon EC2 (p. 331)
• Endpoints para as APIs diretas do EBS (p. 331)

Endpoints para Amazon EBS no Amazon EC2

As ações da API para gerenciar volumes, snapshots e criptografia do EBS fazem parte da API do Amazon 
EC2. Para obter mais informações, consulte Ações do Amazon EBS na Referência de API do Amazon 
EC2.

Para os endpoints de serviço do Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2” (p. 343).

Endpoints para as APIs diretas do EBS

Use os endpoints das APIs diretas do EBS para ler diretamente os dados em seus snapshots do Amazon 
EBS e identificar a diferença entre dois instantâneos. Para obter mais informações, consulte Usar APIs 
diretas do EBS para acessar o conteúdo de um snapshot do Amazon EBS no Guia do usuário do Amazon 
Elastic Compute Cloud.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ebs.us-east-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-2.api.aws

ebs.us-east-2.api.aws

ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ebs.us-east-1.amazonaws.com

ebs-fips.us-east-1.api.aws

ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

ebs.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ebs.us-west-1.amazonaws.com

ebs.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.api.aws

ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ebs.us-west-2.amazonaws.com

ebs-fips.us-west-2.api.aws

ebs.us-west-2.api.aws

ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ebs.af-south-1.amazonaws.com

ebs.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ebs.ap-east-1.amazonaws.com

ebs.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ebs.ap-south-2.amazonaws.com

ebs.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ebs.ap-south-1.amazonaws.com

ebs.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com

ebs.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com

ebs.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ebs.ca-central-1.amazonaws.com

ebs.ca-central-1.api.aws

ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com

ebs-fips.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ebs.eu-central-1.amazonaws.com

ebs.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ebs.eu-west-1.amazonaws.com

ebs.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ebs.eu-west-2.amazonaws.com

ebs.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ebs.eu-south-1.amazonaws.com

ebs.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ebs.eu-west-3.amazonaws.com

ebs.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ebs.eu-south-2.amazonaws.com

ebs.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ebs.eu-north-1.amazonaws.com

ebs.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ebs.eu-central-2.amazonaws.com

ebs.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ebs.me-south-1.amazonaws.com

ebs.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ebs.me-central-1.amazonaws.com

ebs.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ebs.sa-east-1.amazonaws.com

ebs.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ebs.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
Considerações

• A cota para cópias instantâneas simultâneas por região de destino não é ajustável usando Service 
Quotas. No entanto, é possível solicitar um aumento para essa cota entrando em contato com oAWS 
Support.

• As cotas de modificações de IOPS e de armazenamento se aplicam ao valor atual agregado (para
tamanho ou IOPS, dependendo da cota) de volumes que podem sofrer modificações simultaneamente. 
Você pode fazer solicitações de modificação simultâneas para volumes que tenham valor atual 
combinado (para tamanho ou IOPS) até a cota. Por exemplo, se sua cota de modificações de IOPS para 
volumes SSD de IOPS provisionados (io1) for50,000, você poderá fazer solicitações simultâneas de 
modificações de IOPS para qualquer número deio1 volumes, desde que o IOPS atual combinado seja 
igual ou menor que50,000. Se você tiver trêsio1 volumes provisionados com20,000 IOPS cada um, 
poderá solicitar modificações de IOPS para dois volumes simultaneamente (20,000 * 2 < 50,000). 
Se você enviar uma solicitação simultânea de modificação de IOPS para o terceiro volume, excederá 
sua cota e essa solicitação falhará (20,000 * 3 > 50,000).

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Snapshots arquivados por volume Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
snapshots arquiados por 
volume.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

CompleteSnapshot solicitações por conta Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
CompleteSnapshot 
solicitações permitidas por 
conta.

Cópias instantâneas simultâneas por região 
de destino

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
cópias de snapshots 
simultâneas para uma única 
região de destino.

Snapshots simultâneos por volume do 
disco rígido frio (sc1)

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos 
por volume de disco rígido 
frio (sc1) simultâneos por 
volume (sc1) de disco rígido 
frio (sc1) nesta região.

Snapshots simultâneos por volume SSD de 
uso geral (gp2)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos por 
volume (gp2) de uso geral 
(gp2) de uso geral (gp2) de 
uso geral (gp2) de uso geral 
(gp2

Snapshots simultâneos por volume SSD de 
uso geral (gp3)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos por 
volume (gp3) de uso geral 
(gp3) de uso geral (gp3) de 
uso geral (gp3) de uso geral 
(gp3

Snapshots simultâneos por volume 
(padrão)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
instantâneos simultâneos 
por volume magnético 
(padrão) nessa região.

Snapshots simultâneos por volume SSD de 
IOPS (io1)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos 
por volume SSD (io1) de 
IOPS provisionadas por 
volume SSD (io1) de IOPS 
provisionadas (io1) nesta 
região.

Snapshots simultâneos por volume SSD de 
IOPS (io2)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos 
por volume SSD (io2) de 
IOPS provisionadas por 
volume SSD (io2) de IOPS 
provisionadas (io2) nesta 
região.

Versão 1.0
335



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EBS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Snapshots simultâneos por volume HDD 
otimizados para taxa de transferência (st1) 
(st1) de throughput (st1) de throughput

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
snapshots simultâneos por 
volume HDD otimizados 
para taxa de transferência 
(st1) de throughput (st1) 
de throughput (st1) de 
throughput (st1) (st1) de

Restauração rápida de snapshots Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
snapshots que podem ser 
habilitados para restauração 
rápida de snapshots nesta 
região.

GetSnapshotBlock solicitações por conta Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
GetSnapshotBlock 
solicitações permitidas por 
conta.

GetSnapshotBlock solicitações por 
instantâneo

Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Não O número máximo de 
GetSnapshotBlock 
solicitações permitidas por 
snapshot.

IOPS (IOPS (io1) Cada região 
compatível: 300.000

Sim O número máximo 
agregado de IOPS que 
podem ser provisionados 
em volumes SDD de IOPS 
provisionados (io1) nessa 
região.

IOPS (IOPS (io2) Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo 
agregado de IOPS que 
podem ser provisionados 
em volumes SDD de IOPS 
provisionados (io2) nessa 
região.

Modificar IOPS (io1) Cada região 
compatível: 500.000

Sim O número máximo 
agregado de IOPS que 
podem ser solicitados em 
modificações de volume 
em volumes SSD de IOPS 
provisionados (io1) nessa 
região.

Modificar IOPS (io2) Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O máximo de IOPS atual 
(de) e solicitado (para) para 
solicitações de modificação 
de volume em volumes SSD 
de IOPS provisionados (io2) 
nesta região.

Arquivos de snapshots em andamento por 
conta

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
arquivos de snapshots em 
andamento por conta.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Resturações de snapshots em andamento 
do arquivo por conta

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
restaurações instantâneas 
em andamento do 
arquivamento por conta.

ListChangedBlocks solicitações por conta Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListChangedBlocks 
solicitações permitidas por 
conta.

ListSnapshotBlocks solicitações por conta Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListSnapshotBlocks 
solicitações permitidas por 
conta.

Snapshots pendentes por conta Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
instantâneos em um estado 
pendente por conta.

PutSnapshotBlock solicitações por conta Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Sim O número máximo 
de PutSnapshotBlock 
solicitações permitidas por 
conta.

PutSnapshotBlock solicitações por 
instantâneo

Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Não O número máximo 
de PutSnapshotBlock 
solicitações permitidas por 
snapshot.

Snapshots por região Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo de 
snapshots por região

StartSnapshot solicitações por conta Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
StartSnapshot solicitações 
permitidas por conta.

Armazenamento de volumes de disco 
rígido frio (sc1)

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes de Cold HDD 
(sc1) nessa região.
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Armazenamento de volumes SSD de uso 
geral (gp2)

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes SSD de uso 
geral (gp2) nessa região.

Armazenamento de volumes SSD de uso 
geral (gp3)

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes SSD de uso 
geral (gp3) nessa região.

Armazenamento para volumes magnéticos 
(padrão), em TiB

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes magnéticos 
(padrão) nessa região.

Armazenamento de volumes SSD de IOPS 
(io1)

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes SSD IOPS 
provisionados (io1) nessa 
região.

Armazenamento de volumes SSD de IOPS 
(io2)

Cada região 
compatível: 20

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes SSD IOPS 
provisionados (io2) nessa 
região.
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Armazenamento para volumes HDD 
otimizados para throughput (st1) (st1) (st1) 
de throughput (st1) (st1)

af-south-1

Ásia-Pacífico: 300

eu-south-1

me-south-1:300

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 50

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser provisionada 
em volumes de HDD 
otimizado por taxa de 
transferência (st1) nessa 
região.

Modificar armazenamento para volumes de 
disco rígido frio (sc1)

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume em 
volumes Cold HDD (sc1) 
nessa região.

Modificar armazenamento para volumes 
SSD de uso geral (gp2) de uso geral SSD 
(gp2) de uso geral (gp2) de uso geral

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume em 
volumes SSD de uso geral 
(gp2) nessa região.

Modificar armazenamento para volumes 
SSD de uso geral (gp3) de uso geral SSD 
(gp3) de uso geral (gp3) de uso geral

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume em 
volumes SSD de uso geral 
(gp3) nessa região.

Modificações de armazenamento para 
volumes magnéticos (padrão), em TiB

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume 
em volumes magnéticos 
(padrão) nesta região.

Modificar armazenamento de volumes SSD 
(io1) de IOPS provisionadas (io1) de IOPS 
provisionadas (io1), em TiB

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume 
em volumes SSD de IOPS 
provisionados (io1) nessa 
região.
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Modificar armazenamento de volumes SSD 
(io2) de IOPS provisionadas (io2) de IOPS 
provisionadas (io2), em TiB

Cada região 
compatível: 20

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume 
em volumes SSD de IOPS 
provisionados (io2) nessa 
região.

Modificar armazenamento para volumes 
HDD otimizados para throughput (st1) (st1) 
de throughput (st1) (st1) de volumes (st1) 
de

Cada região 
compatível: 500

Sim A quantidade 
máxima agregada de 
armazenamento, em TiB, 
que pode ser solicitada em 
modificações de volume em 
volumes de HDD otimizado 
por taxa de transferência 
(st1) nessa região.

Endpoints e cotas da lixeira
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Tópicos
• Service endpoints (Endpoints de serviço) (p. 340)
• Service Quotas (p. 342)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rbin.us-east-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rbin.us-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rbin.us-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rbin.us-west-2.amazonaws.com

rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 rbin.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rbin.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 rbin.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rbin.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

rbin.ca-central-1.amazonaws.com

rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rbin.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rbin.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 rbin.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rbin.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rbin.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 rbin.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rbin.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

rbin.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rbin.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

rbin.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rbin.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com

rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Quota Cota padrão Ajustável

Regras de retenção por 
região

250 Não

Aplicar tags em pares 
de chave e valor por 
regra de retenção

50 Não
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Cotas e endpoint do Amazon
Important

AWSAs regiões lançadas após 30 de outubro de 2021 não oferecerão mais suporte às 
solicitações de API do Amazon EC2 em conexões estabelecidas usando TLSv1, TLSv1.1 ou 
HTTP não criptografado.

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ec2.us-east-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

ec2.us-east-2.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ec2.us-east-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

ec2.us-east-1.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ec2.us-west-1.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ec2.us-west-2.amazonaws.com

ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

ec2.us-west-2.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ec2.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ec2.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ec2.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ec2.ap-south-1.amazonaws.com

ec2.ap-south-1.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ec2.ca-central-1.amazonaws.com

ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ec2.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ec2.eu-west-1.amazonaws.com

ec2.eu-west-1.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ec2.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ec2.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ec2.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ec2.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ec2.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ec2.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ec2.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ec2.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ec2.sa-east-1.amazonaws.com

ec2.sa-east-1.api.aws

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com

ec2.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Se você especificar o endpoint geral (ec2.amazonaws.com), o Amazon EC2 direcionará sua solicitação 
para o endpoint paraus-east-1.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Compartilhamento de AMIs Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
entidades (organizações, 
unidades organizacionais e 
contas) com as quais uma 
AMI pode ser compartilhada 
nesta região. Se você 
compartilhar uma AMI com 
uma organização, o número 
de contas na organização 
não contará para a cota.

AMIs Cada região 
compatível: 50.000

Sim O número máximo de 
AMIs públicas e privadas 
permitido nesta região. 
Isso inclui AMIs disponíveis 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
e pendentes e AMIs na 
Lixeira.

Todas as solicitações de instância spot DL Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot DL em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot F Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot F em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot G e 
VT

Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot G e VT em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot Inf Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot Inf spot em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot P Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot P em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot 
padrão (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot padrão (A, 
C, Z)

Todas as solicitações de instância spot Trn Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias Trn spot em 
execução ou solicitadas por 
região

Todas as solicitações de instância spot X Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de 
vCPUs para todas as 
instâncias spot X em 
execução ou solicitadas por 
região

Imagens Amazon FPGA (AFIs) Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
imagens Amazon FPGA 
(AFIs) disponíveis que você 
pode possuir nesta região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AnIP Cada região 
compatível: 5

Não Número de anexos do 
gateway de trânsito por 
VPC

Anexos por gateway de trânsito Cada região com 
suporte: 5.000

Sim Número total de anexos do 
gateway de trânsito.

Regras de autorização por endpoint do 
cliente VPN

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
regras de autorização por 
endpoint do Client VPN.

Endpoints do cliente VPN por região Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
endpoints do Client VPN por 
região.

Conexões de cliente simultâneas por 
endpoint de cliente VPN

Cada região 
compatível: 20.000

Sim O número máximo de 
conexões de cliente 
simultâneas por endpoint do 
Client VPN.

Operações simultâneas por endpoint do 
cliente

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
operações simultâneas por 
endpoint do Client VPN.

Gateways do cliente por região Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
gateways de cliente que 
podem ser criados por 
região.

Gateways do Direcpor gateway de trânsito Cada região 
compatível: 20

Não Número de gateways 
doAWS Direct

Rotas dinâmicas anunciadas do CGW à 
conexão VPN

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de rotas 
dinâmicas publicadas de um 
dispositivo de gateway do 
cliente para uma conexão 
do Site-to-Site VPN.

eldo EC2 clássico Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
endereços IP elásticos que 
você pode alocar para o 
EC2-Classic nessa região.

eldo EC2 VPC Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
endereços IP elásticos que 
podem ser alocados para o 
EC2-VPC nesta região.

Entradas em uma lista de revogação de 
certificados de cliente para endpoints do 
cliente VPN

Cada região 
compatível: 20.000

Não O número máximo de 
entradas em uma lista de 
revogação de certificados 
de cliente para endpoints do 
Client VPN.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

VerIP Cada região com 
suporte: 10.000

Não Número máximo de versões 
do modelo de lançamento 
por modelo de lançamento 
por região por conta.

Modelos de execução Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número máximo de 
modelos de lançamento por 
região, por conta.

Membros por grupo multicast do gateway 
de trânsito

Cada região 
compatível: 100

Sim Número de membros por 
grupo multicast do gateway 
de trânsito.

Interfaces de rede multicast por gateway de 
trânsito

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número de membros e 
fontes do grupo multicast 
por gateway de trânsito.

Associações de domínio de multicast por 
VPC

Cada região 
compatível: 20

Sim Número de associações de 
domínio multicast por VPC.

Número de domínios multicast por gateway 
de trânsito

Cada região 
compatível: 20

Sim Número de domínios 
multicast por gateway de 
trânsito.

Novas instâncias reservadas por mês Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
instâncias reservadas (RIs) 
que podem ser compradas 
por mês na conta atual. 
Para RIs regionais, esse é 
o número máximo de RIs 
que você pode comprar 
para a região atual. Para 
RIs zonais, esse é o número 
máximo de RIs que você 
pode comprar para cada 
zona de disponibilidade na 
região atual.

Número de aceleradores Elastic Graphics Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
aceleradores Elastic 
Graphics que você pode 
solicitar nessa região.

Anexos de emparelhamento por gateway 
de trânsito

Cada região 
compatível: 50

Sim Número de anexos de 
emparelhamento de 
gateway de trânsito por 
gateway de trânsito.

Anexos de emparelhamento pendentes por 
gateway de trânsito

Cada região 
compatível: 10

Sim Número de anexos de 
emparelhamento de 
gateway de trânsito 
pendentes por gateway de 
trânsito.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AMIs públicas Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
AMIs públicas, inclusive 
AMIs públicas na Lixeira, 
permitido nesta região.

Tabas de rotas por gateway de trânsito Cada região 
compatível: 20

Sim Número de tabelas de rotas 
de gateway de trânsito.

Rotas anunciadas a partir da conexão VPN 
para o CGW

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de rotas 
publicadas de uma conexão 
do Site-to-Site VPN para um 
dispositivo de gateway do 
cliente.

Rotas por endpoint do cliente VPN Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de rotas 
por endpoint do Client VPN.

Rotas por gateway de trânsito Cada região com 
suporte: 10.000

Sim Número de rotas estáticas 
por gateway de trânsito

Executando hosts a1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
a1 dedicados em execução.

Executando hosts c3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
c3 dedicados em execução.

Executando hosts c4 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
c4 dedicados em execução.

Executando hosts c5 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
c5 dedicados em execução.

Executando hosts c5a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c5a dedicados em 
execução.

Executando hosts c5d dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c5d dedicados em 
execução.

Executando hosts c5n dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c5n dedicados em 
execução.

Executando hosts c6a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6a dedicados em 
execução.

Executando hosts c6g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6g dedicados em 
execução.

Executando hosts c6gd dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6gd dedicados em 
execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts c6gn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6gn dedicados em 
execução.

Executando hosts c6i dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
c6i dedicados em execução.

Executando hosts c6id dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6id dedicados em 
execução.

Executando hosts c6in dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c6in dedicados em 
execução.

Executando hosts c7g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts c7g dedicados em 
execução.

Executando hosts d2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
d2 dedicados em execução.

Executando hosts dl1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
dl1 dedicados em execução.

Executando hosts f1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts f1 
dedicados em execução.

Executando hosts g2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
g2 dedicados em execução.

Executando hosts g3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
g3 dedicados em execução.

Executando hosts g3s dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts g3s dedicados em 
execução.

Executando hosts g4ad dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
g4ad dedicados em 
execução.

Executando hosts g4dn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
g4dn dedicados em 
execução.

Executando hosts g5 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
g5 dedicados em execução.

Executando hosts g5g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts g5g dedicados em 
execução.

Executando hosts h1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
h1 dedicados em execução.

Executando hosts i2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts i2 
dedicados em execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts i3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts i3 
dedicados em execução.

Executando hosts i3en dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts i3en dedicados em 
execução.

Executando hosts i4i dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts i4i 
dedicados em execução.

Executando hosts im4gn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
im4gn dedicados em 
execução.

Executando hosts de informação dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
inf dedicados em execução.

Executando hosts inf2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts inf2 dedicados em 
execução.

Executando hosts is4gen dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim O número máximo de hosts 
dedicados em execução é 
de 4 gerações.

Executando hosts m3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m3 dedicados em 
execução.

Executando hosts m4 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m4 dedicados em 
execução.

Executando hosts m5 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m5 dedicados em 
execução.

Executando hosts m5a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m5a dedicados em 
execução.

Executando hosts m5ad dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
m5ad dedicados em 
execução.

Executando hosts m5d dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m5d dedicados em 
execução.

Executando hosts m5dn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
m5dn dedicados em 
execução.

Executando hosts m5n dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m5n dedicados em 
execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts m5zn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
m5zn dedicados em 
execução.

Executando hosts m6a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m6a dedicados em 
execução.

Executando hosts m6g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m6g dedicados em 
execução.

Executando hosts m6gd dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
m6gd dedicados em 
execução.

Executando hosts m6i dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m6i dedicados em 
execução.

Executando hosts m6id dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m6id dedicados em 
execução.

Executando hosts m6idn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
m6idn dedicados em 
execução.

Executando m6min hosts dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m6in dedicados em 
execução.

Executando hosts m7g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts m7g dedicados em 
execução.

Executando hosts mac1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
mac1 dedicados em 
execução.

Executando hosts mac2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
mac2 dedicados em 
execução.

Executando hosts p2 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
p2 dedicados em execução.

Executando hosts p3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
p3 dedicados em execução.

Executando hosts p3dn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
p3dn dedicados em 
execução.

Executando hosts p4d dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts p4d dedicados em 
execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts r3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts r3 
dedicados em execução.

Executando hosts r4 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts r4 
dedicados em execução.

Executando hosts r5 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts r5 
dedicados em execução.

Executando hosts r5a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5a dedicados em 
execução.

Executando hosts r5ad dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5ad dedicados em 
execução.

Executando hosts r5b dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5b dedicados em 
execução.

Executando hosts r5d dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5d dedicados em 
execução.

Executando hosts r5dn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5dn dedicados em 
execução.

Executando hosts r5n dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r5n dedicados em 
execução.

Executando hosts r6a dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r6a dedicados em 
execução.

Executando hosts r6g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r6g dedicados em 
execução.

Executando hosts r6gd dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r6gd dedicados em 
execução.

Executando hosts r6i dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
r6i dedicados em execução.

Executando hosts r6id dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r6id dedicados em 
execução.

Executando hosts r6idn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
r6idn dedicados em 
execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts r6in dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r6in dedicados em 
execução.

Executando hosts r7g dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts r7g dedicados em 
execução.

Executando hosts t3 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts t3 
dedicados em execução.

Executando hosts trn1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts trn1 dedicados em 
execução.

Executando hosts trn1n dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
trn1n dedicados em 
execução.

Executando hosts u-12tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-12tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts u-18tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-18tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts u-24tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-24tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts u-3tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-3tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts u-6tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-6tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts u-9tb1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
u-9tb1 dedicados em 
execução.

Executando hosts vt1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
vt1 dedicados em execução.

Executando hosts x1 dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
x1 dedicados em execução.

Executando hosts x1e dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts x1e dedicados em 
execução.

Executando hosts x2gd dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts x2gd dedicados em 
execução.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Executando hosts x2idn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
x2idn dedicados em 
execução.

Executando hosts x2iden dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
x2iedn dedicados em 
execução.

Executando hosts x2iezn dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de hosts 
x2iezn dedicados em 
execução.

Executando hosts z1d dedicados Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de 
hosts z1d dedicados em 
execução.

Execução de instâncias DL sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias DL 
sob demanda.

Execução de instâncias F sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias F 
em execução sob demanda.

Execução de instâncias G e VT sob 
demanda

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias G e 
VT sob demanda.

Executar todas as instâncias HPC sob 
demanda

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias 
HPC sob demanda.

Executar instâncias com mais memória sob 
demanda

Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias 
com mais memória sob 
demanda.

Execução de instâncias Inf sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias 
de Inf sob demanda em 
execução.

Execução de instâncias P sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias P 
em execução sob demanda.

Execução de instâncias padrão sob 
demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias 
padrão sob demanda (A, C, 
C, D, I, M, R, Z)

Executar instâncias Trn sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias Trn 
sob demanda.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Execução de instâncias X sob demanda Cada região 
compatível: 0

Sim Número máximo de vCPUs 
atribuídas às instâncias X 
em execução sob demanda.

Fontes por grupo multicast do gateway de 
trânsito

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número de fontes por grupo 
multicast do gateway de 
trânsito.

Gateways Connect trânsito Cada região 
compatível: 3

Não Gateways de trânsito por 
gateway doAWS Direct

Gateways de trânsito por conta Cada região 
compatível: 5

Sim Número de gateways de 
trânsito por região, por 
conta.

Largura de banda do anexo VPC Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não Largura de banda máxima 
(intermitência) por conexão 
VPC.

Conexões VPN por VGW Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
conexões do Site-to-Site 
VPN que podem ser criadas 
por gateway privado virtual.

Conexões VPN por região Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
conexões do Site-to-Site 
VPN que podem ser criadas 
por região.

Endpoints de acesso verificados Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
endpoints de acesso 
verificados que os clientes 
podem criar na região atual.

Grupos de acesso verificados Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de grupos de acesso 
verificados que os clientes 
podem criar na região atual.

Instâncias de acesso verificadas Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
instâncias de acesso 
verificadas que os clientes 
podem criar na região atual.

Provedores de confiança de acesso 
verificados

Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo de 
provedores de confiança 
de acesso verificados que 
os clientes podem criar na 
região atual.

Gateways privados virtuais por região Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
gateways privados virtuais 
que podem ser criados por 
região.

As cotas a seguir são para VM Import Import/Export.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2 Auto Scaling

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de tarefas simultâneas para 
ImportImage ImportSnapshot, e 
ExportImage

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
tarefas simultâneas para 
uma determinada conta 
iniciada pelas seguintes 
APIs de Import/Exportação 
de VM: ImportImage 
ImportSnapshot, 
ExportImage e.

Limite de tarefas simultâneas para 
ImportInstance ImportVolume, e 
CreateInstanceExportTask

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
tarefas simultâneas para 
uma determinada conta 
iniciada pelas seguintes 
APIs de Import/Exportação 
de VM: ImportInstance 
ImportVolume, 
CreateInstanceExportTask 
e.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• Cotas de instâncias sob demanda
• Cotas de instância spot
• Cotas de instâncias reservadas
• Cotas do modelo de execução

DesAQUEcimentos da Amazon EC2 Auto Scaling
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 autoscaling.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 autoscaling.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 

us-west-1 autoscaling.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2 Auto Scaling

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(N. da 
Califórnia)

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 autoscaling.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 autoscaling.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EC2 Auto Scaling

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Milão)

eu-south-1 autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

autoscaling.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

autoscaling.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

América 
do Sul 
(São 
Paulo)

sa-east-1 autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Se você especificar o endpoint geral (autoscaling.amazonaws.com), o Amazon EC2 Auto Scaling 
direcionará sua solicitação para o endpoint paraus-east-1.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos do Auto Scaling por região Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
grupos de Auto Scaling 
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Image Builder

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
permitidos para suaAWS 
conta

Classic Load Balancers por grupo do Auto 
Scaling

Cada região 
compatível: 50

Não O Auto Scaling

Configuração de execução por região Cada: 200 Sim O número máximo 
de configurações de 
inicialização permitidas para 
suaAWS conta

Ganchos do ciclo de vida por grupo do Auto 
Scaling

Cada região 
compatível: 50

Não O Auto Scaling

Tópicos do SNS por grupo do Auto Scaling Cada região 
compatível: 10

Não O Auto Scaling

Políticas de escalabilidade por grupo do 
Auto Scaling

Cada região 
compatível: 50

Não O Auto Scaling

Ações programadas por grupo do Auto 
Scaling

Cada: 25 25 25 25 
25 25

Não O Auto Scaling

Ajustes de etapa por política de 
escalabilidade de etapa

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
ajustes de etapa: uma 
política de escalabilidade de 
etapa

Grupos de destino por grupo do Auto 
Scaling

Cada região 
compatível: 50

Não O Auto Scaling

Para obter mais informações, consulte Ponderação de instâncias do Auto Scaling do Amazon EC2 no Guia 
do usuário do Auto Scaling do Amazon EC2 Auto Scaling.

Endpoints e cotas do EC2 Image Builder
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Image Builder

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Image Builder

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Comprimento do parâmetro do componente Cada região 
compatível: 1.024

Sim O número máximo de 
caracteres que um valor de 
parâmetro de componente 
pode conter.

Tamanho do componente Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Sim O tamanho máximo do 
campo de dados de um 
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Image Builder

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
componente do EC2 Image 
Builder.

Componentes Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
componentes do EC2 Image 
Builder que podem ser 
criados em uma conta na 
região atual.

Componentes por receita de imagem Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
componentes do EC2 Image 
Builder que podem ser 
associados a uma única 
receita de imagem do EC2 
Image Builder.

Cópias simultâneas da AMI por 
configuração de distribuição

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
contas de destino que 
podem ser definidas para 
uma única configuração de 
distribuição do EC2 Image 
Builder.

Compilações simultâneas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
compilações simultâneas 
que podem estar em 
andamento nesta conta na 
região atual.

Receitas em recipientes Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
receitas de contêiner do 
EC2 Image Builder que 
você pode criar em uma 
conta na região atual.

Configurações de distribuição Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo 
de configurações de 
distribuição do EC2 Image 
Builder que podem ser 
criadas em uma conta na 
região atual.

Tamanho do modelo do Docker Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Sim O tamanho máximo de um 
campo de dados do modelo 
Docker do EC2 Image 
Builder.

Pipelines de imagem Cada região 
compatível: 75

Sim O número máximo de 
pipelines de imagem do 
EC2 Image Builder que 
podem ser criados em uma 
conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Instance Connect

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Receitas de imagens Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
receitas de imagem do EC2 
Image Builder que podem 
ser criadas em uma conta 
na região atual.

Configurações de infraestrutura Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo 
de configurações de 
infraestrutura do EC2 Image 
Builder que podem ser 
criadas em uma conta na 
região atual.

Modelos de lançamento modificados de 
acordo com a configuração de distribuição

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
modelos de execução que 
uma única configuração de 
distribuição do EC2 Image 
Builder pode modificar.

Parâmetros por componente Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
parâmetros que um único 
componente pode conter.

Amazon EC2 Instance Connect — endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
EC2 Instance Connect

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ec2-instance-connect.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ec2-instance-connect.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ec2-instance-connect.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ec2-instance-connect.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ec2-instance-connect.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ec2-instance-connect.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ec2-instance-connect.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas
Esse serviço não tem cotas.

Endpoints e cotas do Amazon ECR
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Osapi.ecr endpointsecr e são usados para chamadas à API do Amazon ECR. As opções da API, como
DescribeImages e CreateRepository são enviadas para esse endpoint. Embora os dois endpoints 
funcionem da mesma forma, o endpoint api.ecr é o recomendado e o padrão ao usar a AWS CLI ou 
SDKs da AWS. Ao se conectar ao Amazon ECR por meio de um endpointAWS PrivateLink VPC, você 
deve usar oapi.ecr endpoint para fazer chamadas de API. Para obter mais informações, consulte
Endpoints da VPC da interface do Amazon ECR (AWS PrivateLink) no Guia do usuário do Amazon Elastic 
Container Registry.

Para obter mais informações sobre os endpoints do FIPS, consulte Endpoints do FIPS (p. 7).

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecr.us-east-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

api.ecr.us-east-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecr.us-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ecr.us-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecr.us-west-2.amazonaws.com

ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr.us-west-2.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecr.af-south-1.amazonaws.com

api.ecr.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ecr.ap-east-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ecr.ap-south-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecr.ap-south-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecr.ca-central-1.amazonaws.com

api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecr.eu-central-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecr.eu-west-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 ecr.eu-west-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecr.eu-south-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecr.eu-west-3.amazonaws.com

api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ecr.eu-south-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecr.eu-north-1.amazonaws.com

api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ecr.eu-central-2.amazonaws.com

api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ecr.me-south-1.amazonaws.com

api.ecr.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ecr.me-central-1.amazonaws.com

api.ecr.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecr.sa-east-1.amazonaws.com

api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Endpoints do cliente Docker e OCI

Os endpoints do cliente Docker e OCI são usados para as APIs do Docker Registry. Os comandos de 
cliente do Docker, como push e pull, usam esse endpoint.

Para obter mais informações sobre os endpoints do FIPS, consulte Endpoints do FIPS (p. 7).

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

<registry-id>.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

<registry-id>.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Pequim)

cn-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

<registry-id>.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 <registry-id>.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 <registry-id>.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-south-1 <registry-id>.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 <registry-id>.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-east-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

<registry-id>.dkr.ecr. us-gov-west-1.amazonaws.com

<registry-id>.dkr.ecr-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
A tabela a seguir fornece os limites padrão do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Filtros por regra em uma configuração de 
replicação

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
filtros por regra em uma 
configuração de replicação.

Imagem por repositório Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
imagens por repositório.

Partes da camada Cada região 
compatível: 4.200

Não O número máximo de 
partes da camada. Isso é 
aplicável somente se você 
estiver usando as ações 
da API do Amazon ECR 
diretamente para iniciar 
multipart uploads para 
operações de envio de 
imagem.

Duração da política de ciclo de vida Cada região 
compatível: 30.720

Não O número máximo de 
caracteres em uma política 
de ciclo de vida.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo da parte da camada Cada região 
compatível: 10

Não O tamanho máximo (MiB) 
de uma parte da camada. 
Isso é aplicável somente 
se você estiver usando as 
ações da API do Amazon 
ECR diretamente para 
iniciar multipart uploads 
para operações de envio de 
imagem.

Tamanho máximo da camada Cada região 
compatível: 42.000

Não O tamanho máximo (MiB) 
de uma camada.

Tamanho mínimo da parte da camada Cada região 
compatível: 5

Não O tamanho mínimo (MiB) 
de uma parte da camada. 
Isso é aplicável somente 
se você estiver usando as 
ações da API do Amazon 
ECR diretamente para 
iniciar multipart uploads 
para operações de envio de 
imagem.

Taxa de BatchCheckLayerAvailability 
solicitações

Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
BatchCheckLayerAvailability 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo na 
região atual. Quando uma 
imagem é enviada para um 
repositório, cada camada 
da imagem é conferida para 
verificar se foi feito upload 
dela anteriormente. Se o 
upload já tiver sido feito, a 
camada da imagem será 
ignorada.

Taxa de BatchGetImage solicitações Cada região 
compatível: 2.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
BatchGetImage solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo na região atual. 
Quando uma imagem é 
extraída, a BatchGetImage 
API é chamada uma 
vez para recuperar o 
manifesto da imagem. 
Se você solicitar um 
aumento de cota para 
essa API, revise seu 
GetDownloadUrlForLayer 
uso também.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de CompleteLayerUpload solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CompleteLayerUpload 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
na região atual. Quando 
uma imagem é enviada, a 
CompleteLayerUpload API é 
chamada uma vez por cada 
nova camada da imagem 
para verificar se o upload foi 
concluído.

Taxa de GetAuthorizationToken 
solicitações

Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetAuthorizationToken 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de GetDownloadUrlForLayer 
solicitações

Cada região 
compatível: 3.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
GetDownloadUrlForLayer 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
na região atual. Quando 
uma imagem é extraída, a 
GetDownloadUrlForLayer 
API é chamada uma vez 
por camada de imagem que 
ainda não está armazenada 
em cache. Se você solicitar 
um aumento de cota 
para essa API, revise 
seu BatchGetImage uso 
também.

Taxa de InitiateLayerUpload solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O número máximo de 
InitiateLayerUpload 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
na região atual. Quando 
uma imagem é enviada, 
a InitiateLayerUpload API 
é chamada uma vez por 
camada da imagem uma 
vez por camada da imagem 
que ainda não foi enviada. 
O upload ou não de uma 
camada de imagem é 
determinado pela ação da 
BatchCheckLayerAvailability 
API.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de PutImage solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutImage solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo na região atual. 
Quando uma imagem é 
enviada e todas as novas 
camadas de imagem são 
carregadas, a PutImage 
API é chamada uma vez 
para criar ou atualizar o 
manifesto da imagem e as 
tags associadas à imagem.

Taxa de UploadLayerPart solicitações Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O número máximo 
de UploadLayerPart 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
na região atual. Quando 
uma é enviada, é é é é é 
é é é é é é, por partes, e 
a UploadLayerPart API é 
chamada uma vez por cada 
nova parte da nova parte da 
nova parte da nova parte da 
nova parte da camada da.

Taxa de verificações de imagens Cada região 
compatível: 1

Não O número máximo de 
verificações de imagem por 
imagem, a cada 24 horas.

Repositórios registrados Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo de 
repositórios que você pode 
criar nesta conta na região 
atual.

Regras por política de ciclo de vida Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
regras em uma política de 
ciclo de vida

Regras por configuração de replicação Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de regras em uma 
configuração de replicação.

Tags por imagem Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de tags 
por imagem

Destinos exclusivos em todas as regras em 
uma configuração de replicação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
destinos exclusivos em 
todas as regras em uma 
configuração de replicação.

Para obter mais informações, consulte Service Quotas do Amazon ECR no Guia do usuário do Amazon 
Elastic Container Registry.
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Cotas e endpoints públicos do Amazon ECR
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As Cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Oecr-publiceapi.ecr-publicOs endpoints são usados para chamadas à API pública do Amazon 
ECR. As opções da API, como DescribeImages e CreateRepository são enviadas para esse 
endpoint. Embora os dois endpoints funcionem da mesma forma, o endpoint api.ecr-public é o 
recomendado e o padrão ao usar a AWS CLI ou SDKs da AWS.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
A seguir estão as cotas de serviço do Amazon ECR Public.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Imagem por repositório Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
imagens por repositório.

Partes da camada Cada região com 
suporte: 1.000

Não O número máximo de 
partes da camada. Isso é 
aplicável somente se você 
estiver usando as ações 
da API do Amazon ECR 
diretamente para iniciar 
multipart uploads para 
operações de envio de 
imagem.

Tamanho máximo da parte da camada Cada região com 
suporte: 10

Não O tamanho máximo (MiB) 
de uma parte da camada. 
Isso é aplicável somente 
se você estiver usando as 
ações da API do Amazon 
ECR diretamente para 
iniciar multipart uploads 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
para operações de envio de 
imagem.

Tamanho máximo da camada Cada região com 
suporte: 10.000

Não O tamanho máximo por 
camada.

Tamanho mínimo da parte da camada Cada região com 
suporte: 5

Não O tamanho mínimo (MiB) 
de uma parte da camada. 
Isso é aplicável somente 
se você estiver usando as 
ações da API do Amazon 
ECR diretamente para 
iniciar multipart uploads 
para operações de envio de 
imagem.

Taxa de BatchCheckLayerAvailability 
pedidos

Cada região com 
suporte: 200 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchCheckLayerAvailability 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo na 
região atual. Quando uma 
imagem é enviada para um 
repositório, cada camada 
da imagem é conferida para 
verificar se foi feito upload 
dela anteriormente. Se o 
upload já tiver sido feito, a 
camada da imagem será 
ignorada.

Taxa de CompleteLayerUpload pedidos Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CompleteLayerUpload 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo na 
região atual. Quando uma 
imagem é empurrada, o 
CompleteLayerUpload A 
API é chamada uma vez 
por cada nova camada de 
imagem para verificar se o 
upload foi concluído.

Taxa de GetAuthorizationToken pedidos Cada região com 
suporte: 200 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetAuthorizationToken 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.
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Taxa de InitiateLayerUpload pedidos Cada região com 
suporte: 200 por 
segundo

Sim O número máximo de 
InitiateLayerUpload 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo na 
região atual. Quando uma 
imagem é empurrada, o 
InitiateLayerUpload A API 
é chamada uma vez por 
camada de imagem que 
ainda não foi carregada. 
O fato de uma camada de 
imagem ter sido carregada 
ou não é determinado pela 
BatchCheckLayerAvailability 
Ação de API.

Taxa de PutImage pedidos Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutImage solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo na região atual. 
Quando uma imagem é 
enviada e todas as novas 
camadas de imagem são 
carregadas, o PutImage A 
API é chamada uma vez 
para criar ou atualizar o 
manifesto da imagem e as 
tags associadas à imagem.

Taxa de UploadLayerPart pedidos Cada região com 
suporte: 260 por 
segundo

Sim O número máximo 
de UploadLayerPart 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual. Quando uma imagem 
é enviada, é feito upload 
de cada nova camada da 
imagem em partes, e a 
UploadLayerPart A API é 
chamada uma vez por cada 
nova parte da camada de 
imagem.

Taxa de extração de imagens autenticadas Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
imagens autenticadas 
extraídas por segundo.

Taxa de arrastamento da imagem 
paraAWSrecursos

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
imagens extraídas por 
segundo para recursos em 
execução no Amazon ECS, 
Fargate ou Amazon EC2.

Taxa de extraições de imagens não 
autenticadas

Cada região com 
suporte: 1 por 
segundo

Não O número máximo de 
imagens extraídas não 
autenticadas por segundo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Repositórios registrados Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
repositórios que você pode 
criar nesta conta na região 
atual.

Tags por imagem Cada região com 
suporte: 1.000

Não O número máximo de tags 
por imagem

Para obter mais informações, consulteCotas de serviço público do Amazon ECRnaGuia do usuário do 
Amazon ECR Public.

Endpoints e cotas do Amazon ECS
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecs.us-east-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecs.us-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ecs.us-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecs.us-west-2.amazonaws.com

ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ecs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ecs.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ecs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ecs.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ecs.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ecs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ecs.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com

ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Esses são os endpoints de serviço que o Amazon ECS Service Connect usa para o gerenciamento do 
Envoy.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ecs-sc.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ecs-sc.us-east-1.api.aws HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 ecs-sc.us-west-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ecs-sc.us-west-2.api.aws HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ecs-sc.af-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 ecs-sc.ap-east-1.api.aws HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ecs-sc.ap-southeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ecs-sc.ap-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ecs-sc.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ecs-sc.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ecs-sc.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ecs-sc.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ecs-sc.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ecs-sc.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ecs-sc.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ecs-sc.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ecs-sc.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ecs-sc.eu-south-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ecs-sc.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ecs-sc.eu-north-1.api.aws HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ecs-sc.me-south-1.api.aws HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ecs-sc.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Veja a seguir as cotas de serviço do Amazon ECS.

A maioria dessas cotas de serviço, mas não todas, está listada no namespace do Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) no console do Service Quotas. Para solicitar o aumento da cota, 
consulte Requesting a Quota Increase (Solicitar um aumento de cota) no Guia do usuário do Service 
Quotas.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Provedores de capacidade por cluster Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
provedores de capacidade 
que podem ser associados 
a um cluster.

Classic load balancers por serviço Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
classic load balancers por 
serviço.

Clusters por conta Cada região com 
suporte: 10.000

Sim Número de clusters por 
conta

Instâncias de contêiner por cluster Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número de instâncias de 
contêiner por cluster

Instâncias de contêiner por start-task Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
instâncias de contêiner 
especificado em uma ação 
StartTask da API.

Contêineres por definição de tarefa Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
definições de contêineres 
em uma definição de tarefa.

Sessões do ECS Exec Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
sessões do ECS Exec por 
contêiner.

Taxa de tarefas iniciadas por um serviço no 
AWS Fargate

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
tarefas que podem ser 
provisionadas por serviço 
por minuto no Fargate pelo 
programador de serviços do 
Amazon ECS.

Taxa de tarefas iniciadas por um serviço 
em uma instância do Amazon EC2 ou 
externa

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
tarefas que podem ser 
provisionadas por serviço 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
em cada minuto em uma 
instância do Amazon 
EC2 ou externa pelo 
programador do serviço do 
Amazon ECS.

Revisões por família de definição de tarefa Cada região com 
suporte: 1.000.000

Não O número máximo de 
revisões por família 
de definição de tarefa. 
Cancelar o registro de uma 
revisão de definição de 
tarefa não a isenta de ser 
incluída nesse limite.

Grupos de segurança por 
awsvpcConfiguration

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança 
especificado em uma 
awsvpcConfiguration.

Serviços por cluster Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
serviços por cluster

Serviços por namespace Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
serviços que podem estar 
em execução em um 
namespace.

Sub-redes por awsvpcConfiguration Cada região com 
suporte: 16

Não O número máximo de sub-
redes especificado em uma 
awsvpcConfiguration.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
por recurso. Isso se aplica 
a definições de tarefa, 
clusters, tarefas e serviços.

Número de grupos de destino por serviço Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de destino por 
serviço, se estiver sendo 
usado um Application Load 
Balancer ou um Network 
Load Balancer.

Tamanho da definição de tarefa Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Não O tamanho máximo, em 
KiB, de uma definição de 
tarefa.

Tarefas no estado de 
PROVISIONAMENTO por cluster

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo 
de tarefas em 
espera no estado de 
PROVISIONAMENTO por 
cluster. Essa cota se aplica 
somente às tarefas iniciadas 
usando um provedor de 
capacidade do grupo do 
Auto Scaling do EC2.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tarefas iniciadas por run-task Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
tarefas que podem ser 
iniciadas por ação RunTask 
da API.

Tarefas por serviço Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
tarefas por serviço (a 
contagem desejada).

Note

Os serviços configurados para usar a descoberta de serviços do Amazon ECS têm um limite de 
1.000 tarefas por serviço. Isso se deve à cota de serviço do AWS Cloud Map para o número de 
instâncias por serviço. Para obter mais informações, consulte Service Quotas do AWS Cloud Map
em Referência geral da Amazon Web Services.
Note

Na prática, as taxas de início de tarefas também dependem de outras considerações, como 
imagens de contêiner a serem baixadas e descompactadas, verificações de integridade e outras 
integrações habilitadas, como registrar tarefas com um balanceador de carga. Serão observadas 
variações nas taxas de início de tarefas em comparação com as cotas representadas acima 
com base nos recursos que você habilitou para seus serviços do Amazon ECS. Para obter 
mais informações, consulte aceleraçã das implantações do Amazon ECS no Guia de práticas 
recomendadas do Amazon ECS.

AWS FargateCotas do
Veja a seguir cotas de serviço do Amazon ECS no AWS Fargate. Elas estão listadas no serviço AWS 
Fargate no console do Service Quotas.

As novas contas da AWS podem ter cotas iniciais mais baixas que podem ser aumentadas posteriormente. 
O Fargate monitora constantemente o uso da conta em cada região e aumenta automaticamente as cotas 
com base no uso. Também é possível solicitar um aumento de cota para valores que são mostrados como 
ajustáveis, consulte Solicitar um aumento de cota no Guia do usuário do Service Quotas.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Contagem de recursos de vCPU sob 
demanda do Fargate

Cada região 
compatível: 6

Sim O número de vCPUs do 
Fargate que são executadas 
simultaneamente como sob 
demanda do Fargate nessa 
conta na região atual.

Contagem de recursos de vCPU do 
Fargate Spot

Cada região 
compatível: 6

Sim O número de vCPUs 
do Fargate executadas 
simultaneamente como 
Fargate Spot nessa conta, 
na região atual.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas pela AWS, as quais são separados do valor real 
da cota aplicada e da cota de serviço máxima possível. Para obter mais informações, consulte
Terminologia do Service Quotas no Guia do usuário do Service Quotas.
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Note

Além disso, o Fargate aplica tarefas do Amazon ECS e limites de taxa de início de pods do 
Amazon EKS. Para obter mais informações, consulte AWS Fargateas cotas de controle no Guia 
do desenvolvedor do Amazon ECS.

cotas Amazon Elastic Kubernetes Service tas tas tas 
tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 eks.us-east-2.amazonaws.com

fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 eks.us-east-1.amazonaws.com

fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 eks.us-west-1.amazonaws.com

fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 eks.us-west-2.amazonaws.com

fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 eks.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 eks.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 eks.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

eks.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

eks.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 eks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

eks.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

eks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

eks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

eks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

eks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

eks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

eks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 eks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 eks.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 eks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 eks.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eks.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

eks.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

eks.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

eks.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 eks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

eks.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

eks.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Clusters Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
clusters do EKS reservados 
para esta conta na região 
atual.

Grupos de segurança do plano de controle 
por cluster

Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de 
grupos de segurança de 
plano de controle por cluster 
(são especificados ao criar 
o cluster).

Perfis do Fargate por cluster Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de perfis 
do Fargate por cluster.

Pares de rótulos por seletor de perfil do 
Fargate

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de pares 
de rótulos por seletor de 
perfil do Fargate.

Grupos de nós gerenciados por cluster Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
grupos de nós gerenciados 
por cluster.

Nós por grupo de nós gerenciados Cada região 
compatível: 450

Sim O número máximo de 
nós por grupo de nós 
gerenciados.

Intervalos CIDR de acesso a endpoint 
público por cluster

Cada região 
compatível: 40

Não O número máximo de 
intervalos CIDR de acesso a 
endpoint público por cluster 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
(são especificados quando 
você cria ou atualizada o 
cluster).

Clusters registrados Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
clusters registrados nesta 
conta na região atual.

Seletores por perfil do Fargate Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
seletores por perfil do 
Fargate.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas pela AWS. Esses valores padrão são separados 
do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais 
informações, consulte Terminologia do Service Quotas no Guia do usuário do Service Quotas.

Essas cotas de serviço estão listadas em Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) no console 
de Service Quotas. Para solicitar um aumento de cota para os valores que são mostrados como ajustáveis, 
consulte Solicitar um aumento de cota no Guia do usuário do Service Quotas.

Cotas de serviço do AWS Fargate
O serviço AWS Fargate está listado nas cotas de serviços de algumas listas do console do Service Quotas. 
A tabela a seguir descreve apenas as cotas que se aplicam ao Amazon EKS.

Novas Contas da AWS podem ter cotas iniciais mais baixas que podem ser aumentadas no decorrer 
do tempo. O Fargate monitora constantemente o uso da conta em cada Região da AWS e aumenta 
automaticamente as cotas com base no uso. Também é possível solicitar um aumento de cota para 
valores que sejam mostrados como ajustáveis. Para obter mais informações, consulte Solicitar um 
aumento da cota no Guia do usuário do Service Quotas.

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Contagem de recursos 
de vCPU sob demanda 
do Fargate

6 Sim O número de vCPUs 
do Fargate que podem 
ser executadas 
simultaneamente 
como sob demanda do 
Fargate nessa conta, na 
região atual.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas pela AWS. Esses valores padrão são separados 
do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais 
informações, consulte Terminologia do Service Quotas no Guia do usuário do Service Quotas.

Note

Além disso, o Fargate aplica tarefas do Amazon ECS e cotas de taxa de início de pods do 
Amazon EKS. Para obter mais informações, consulte Cotas de controle de utilização do AWS 
Fargate no Guia do usuário do Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.
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Endpoints e cotas do Amazon Elastic File System
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com

elasticfilesystem-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Pontos de acesso por sistema de arquivos Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
pontos de acesso permitido 
por sistema de arquivos

Usuários ativos por cliente NFS Cada região 
compatível: 128

Não O número máximo de 
usuários ativos que podem 
ter arquivos abertos ao 
mesmo tempo para cada 
cliente NFS

Taxa de transferência intermitente us-east-1:3.072 
megabytes por 
segundo

us-east-2:3.072 
megabytes por 
segundo

us-west-2:3.072 
megabytes por 
segundo

Não A taxa de transferência total 
máxima de intermitência 
para todos os clientes 
conectados em um sistema 
de arquivos EFS
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
ap-
southeast-2:3.072 
megabytes por 
segundo

eu-west-1:3.072 
megabytes por 
segundo

Cada uma das 
outras regiões 
compatível: 1.024 
megabytes por 
segundo

Profundidade do diretório Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
níveis, ou profundidade, que 
você pode ter em um único 
diretório

Bloqueios de arquivos EFS Cada região 
compatível: 512

Não O número máximo de 
bloqueios por arquivo 
em todas as instâncias 
conectadas e usuários que 
acessam o arquivo

Links físicos de arquivos Cada região 
compatível: 177

Não O número máximo de links 
físicos que você pode ter 
para cada arquivo

Tamanho do arquivo Cada região 
suportada: 
52.673.613.135.872 
bytes

Não O tamanho máximo de 
um único arquivo em um 
sistema de arquivos EFS

Tamanho do nome do sistema de arquivos Cada região 
compatível: 255 
Bytes

Não O tamanho máximo do 
nome de um sistema de 
arquivos

Tamanho do link simbólico do sistema de 
arquivos (link simbólico)

Cada região 
compatível: 4.080 
Bytes

Não O tamanho máximo que um 
link simbólico do sistema de 
arquivos, ou link simbólico, 
pode ter

Sistemas de arquivos por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos que 
uma conta de cliente pode 
ter em umaAWS região

Bloqueia pares exclusivos de arquivos/
processos

Cada região 
compatível: 65.536

Não O número máximo de 
bloqueios que podem 
ocorrer ao mesmo tempo 
para cada montagem 
exclusiva em um cliente 
NFS, em todos os pares 
exclusivos de arquivos/
processos
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O tempo mínimo de espera entre a taxa de 
transferência provisionada diminui

Cada região 
compatível: 86.400 
segundos

Não O tempo mínimo que você 
precisa esperar depois 
de diminuir a quantidade 
de taxa de transferência 
provisionada antes de poder 
diminuí-la novamente

Tempo mínimo de espera entre 
as alterações do modo de taxa de 
transferência

Cada região 
compatível: 86.400 
segundos

Não A quantidade mínima 
de tempo que você 
precisa esperar depois 
de alterar o modo de taxa 
de transferência antes de 
poder alterá-lo novamente

Monte alvos por zona de disponibilidade Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de alvos 
de montagem do EFS que 
você pode ter em uma zona 
de disponibilidade

Monte alvos por VPC Cada região 
compatível: 400

Não O número máximo de alvos 
de montagem do EFS 
permitidos para cada VPC

Abrir arquivos por cliente NFS Cada região 
compatível: 32.768

Não O número máximo de 
arquivos que podem ser 
abertos ao mesmo tempo 
para cada cliente NFS

Throughput provisionado Cada região 
compatível: 1.024 
megabytes por 
segundo

Não A taxa de transferência 
total provisionada máxima 
para todos os clientes 
conectados em um sistema 
de arquivos EFS

Taxa de operações do sistema de arquivos Cada região 
compatível: 35.000

Não O número máximo de 
operações do sistema de 
arquivos por segundo, 
para todos os clientes 
conectados, em um 
sistema de arquivos EFS 
configurado no modo de 
uso geral. As operações 
de leitura de dados ou 
metadados consomem uma 
operação de arquivo, e as 
operações de gravação 
de dados ou metadados 
consomem cinco operações 
de arquivo.

Grupos de segurança por alvo de 
montagem

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança que 
você pode aplicar a um 
único destino de montagem 
do EFS
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tags Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que você pode aplicar a um 
sistema de arquivos EFS

Taxa de transferência por cliente NFS Cada região 
compatível: 524.288 
megabytes por 
segundo

Não A taxa de transferência 
máxima que você pode 
gerar para cada cliente NFS 
conectado a um sistema de 
arquivos EFS

VPCs por sistema de arquivos Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de VPCs 
que você pode aplicar a um 
sistema de arquivos EFS

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon EFS no Guia do usuário do Amazon Elastic 
File System.

Endpoints e cotas do Amazon Elastic Inference
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.elastic-inference.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.elastic-inference.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 api.elastic-inference.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.elastic-inference.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

api.elastic-inference.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.elastic-inference.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de aceleradores de Elastic 
Inference

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
aceleradores de Elastic 
Inference que você pode 
solicitar nessa região.

Endpoints e cotas do Elastic Load Balancing Balancer
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints 
de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número 
máximo de recursos ou operações de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço, também conhecidas como limites, são oAWS número máximo Para 
obter mais informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de aplicativos, 
balanceadores de 
carga clássicos)

ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de rede)

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 elasticloadbalancing.us-
east-2.amazonaws.com

Elastic Balancers - fips.us-
east-2.amazonaws.com

Z3AADJGX6KTTL2 ZLMOA37VPKANP

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 elasticloadbalancing.us-
east-1.amazonaws.com

Elastic Balancers - fips.us-
east-1.amazonaws.com

Z35SXDOTRQ7X7K Z26RNL4JYFTOTI

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 elasticloadbalancing.us-
west-1.amazonaws.com

Elastic Balancer - fips.us-
west-1.amazonaws.com

Z368ELLRRE2KJ0 Z24FKFUX50B4VW

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 elasticloadbalancing.us-
west-2.amazonaws.com

Elastic Balancer - fips.us-
west-2.amazonaws.com

Z1H1FL5HABSF5 Z18D5FSROUN65G
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Nome da 
região

Região Endpoint ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de aplicativos, 
balanceadores de 
carga clássicos)

ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de rede)

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 elasticloadbalancing.af-
south-1.amazonaws.com

Z268VQBMOI5EKX Z203XCE67M25HM

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 elasticloadbalancing.ap-
east-1.amazonaws.com

Z3DQVH9N71FHZ0 Z12Y7K3UBGUAD1

Ásia-Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 elasticloadbalancing.ap-
south-2.amazonaws.com

Z0173938T07WNTVAEPZNZ0711778386UTO08407HT

Ásia-Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

elasticloadbalancing.ap-
southeast-3.amazonaws.com

Z08888821HLRG5A9ZRTERZ01971771FYVNCOVWJU1G

Ásia-Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticloadbalancing.ap-
southeast-4.amazonaws.com

Z09517862IB2WZLPXG76FZ01156963G8MIIL7X90IV

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticloadbalancing.ap-
south-1.amazonaws.com

ZP97RAFLXTNZK ZVDDRBQ08TROA

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticloadbalancing.ap-
northeast-3.amazonaws.com

Z5LXEXXYW11ES Z1GWIQ4HH19I5X

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

elasticloadbalancing.ap-
northeast-2.amazonaws.com

ZWKZPGTI48KDX ZIBE1TIR4HY56

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticloadbalancing.ap-
southeast-1.amazonaws.com

Z1LMS91P8CMLE5 ZKVM4W9LS7TM

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticloadbalancing.ap-
southeast-2.amazonaws.com

Z1GM3OXH4ZPM65 ZCT6FZBF4DROD

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

elasticloadbalancing.ap-
northeast-1.amazonaws.com

Z14GRHDCWA56QT Z31USIVHYNEOWT

Canadá 
(Central)

ca-central-1 elasticloadbalancing.ca-
central-1.amazonaws.com

ZQSVJUPU6J1EY Z2EPGBW3API2WT

China 
(Pequim)

cn-north-1 elasticloadbalancing.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Z1GDH35T77C1KE Z3QFB96KMJ7ED6

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

elasticloadbalancing.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

ZM7IZAIOVVDZF ZQEIKTCZ8352D

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 elasticloadbalancing.eu-
central-1.amazonaws.com

Z215JYRZR1TBD5 Z3F0SRJ5LGBH90

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 elasticloadbalancing.eu-
west-1.amazonaws.com

Z32O12XQLNTSW2 Z2IFOLAFXWLO4F

Europa 
(Londres)

eu-west-2 elasticloadbalancing.eu-
west-2.amazonaws.com

ZHURV8PSTC4K8 ZD4D7Y8KGAS4G
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Nome da 
região

Região Endpoint ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de aplicativos, 
balanceadores de 
carga clássicos)

ID de zona 
hospedada 
do Route 53 
(balanceadores de 
carga de rede)

Europa 
(Milão)

eu-south-1 elasticloadbalancing.eu-
south-1.amazonaws.com

Z3ULH7SSC9OV64 Z23146JA1KNAFP

Europa 
(Paris)

eu-west-3 elasticloadbalancing.eu-
west-3.amazonaws.com

Z3Q77PNBQS71R4 Z1CMS0P5QUZ6D5

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 elasticloadbalancing.eu-
south-2.amazonaws.com

Z0956581394HF5D5LXGAPZ1011216NVTVYADP1SSV

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 elasticloadbalancing.eu-
north-1.amazonaws.com

Z23TAZ6LKFMNIO Z1UDT6IFJ4EJM

Europa 
(Zurique)

eu-central-2 elasticloadbalancing.eu-
central-2.amazonaws.com

Z06391101F2ZOEP8P5EB3Z02239872DOALSIDCX66S

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-south-1 elasticloadbalancing.me-
south-1.amazonaws.com

ZS929ML54UICD Z3QSRYVP46NYYV

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-central-1 elasticloadbalancing.me-
central-1.amazonaws.com

Z08230872XQRWHG2XF6IZ00282643NTTLPANJJG2P

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 elasticloadbalancing.sa-
east-1.amazonaws.com

Z2P70J7HTTTPLU ZTK26PT1VY4CU

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

elasticloadbalancing.us-gov-
east-1.amazonaws.com

Z166TLBEWOO7G0 Z1ZSMQQ6Q24QQ8

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

elasticloadbalancing.us-gov-
west-1.amazonaws.com

Z33AYJ8TM3BH4J ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas
As cotas a seguir são para Application Balancers.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Application Balancers por região 50 Sim

Certification Balancer por Application Balancer 25 Sim
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Name (Nome) Padrão Ajustável

Valores de condição por regra 5 Não

Condição de curingas por regra 5 Não

Listeners por Application Load Balancer 50 Sim

Número de vezes que um alvo pode ser registrado por 
Application Load Balancer

1.000 Sim

Regras por Application Load Balancer 100 Sim

Grupos-alvo por ação por Application Load Balancer 5 Não

Grupos-alvo por Application Load Balancer 100 Não

Alvos por Application Load Balancer 1.000 Sim

As cotas a seguir são para Network Balancers.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Certificados por Network Load Balancer 25 Sim

Listeners por Network Load Balancer 50 Não

Network Load Balancer por VPC 1.200 Sim

Network Load Balancers por região 50 Sim

Grupos-alvo por ação por Network Load Balancer 1 Não

Alvos por zona de disponibilidade por Network Load 
Balancer

500 Sim

Alvos por Network Load Balancer 3.000 Sim

As cotas a seguir são para grupos-alvo.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Grupos-alvo por região 3.000 Sim

Alvos por grupo-alvo por região 1.000 Sim

As cotas a seguir são para Classic Balancers.

Name (Nome) Padrão Ajustável

Classic Load Balancers por região 20 Sim

Listeners por Classic Load Balancer 100 Sim

Instâncias registradas por Classic Load Balancer 1.000 Sim
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Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• Cotas para seus Application Balancers
• Cotas para seus Network Balancers
• Cotas para seus Classic Balancers
• Cotas para seus Application Balancers

Endpoints e cotas do Amazon Elastic Transcoder
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo das solicitações de 
Create Job

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações de criação de 
Job que você pode enviar 
de uma só vez nessa conta, 
na região atual.

Tamanho máximo das solicitações de Job 
de leitura

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
solicitações de Read Job 
que podem ser enviadas de 
uma só vez nessa conta na 
região da atual.

Trabalhos simultâneos por pipeline us-east-1:

us-west-2:

eu-west-1:

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 12

Sim O número máximo de 
trabalhos processados 
simultaneamente por cada 
pipeline na região atual.

Pipelines Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
pipelines que você pode 
criar nessa conta na região 
atual.

Trabalhos em fila por pipeline Cada região com 
suporte: 1.000.000

Não O número máximo de 
trabalhos em fila por 
pipeline na região atual.

Taxa de solicitações de criação Job Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
solicitações de Create Job 
por segundo que podem ser 
enviadas nessa conta na 
região da atual.

Taxa de solicitações de Job lidas Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
solicitações de Read Job 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

Predefinições definidas pelo usuário Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
predefinições de saída 
personalizadas que você 
pode criar nessa conta na 
região da da atual.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon Elastic Transcoder no Guia do desenvolvedor 
do Amazon Elastic Transcoder.
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AWS Elastic Disaster Recoveryendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 drs.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 drs.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 drs.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 drs.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 drs.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 drs.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

drs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 drs.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

drs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

drs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

drs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

drs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

drs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

drs.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

drs.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 drs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 drs.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 drs.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 drs.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 drs.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

drs.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 drs.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos em andamento Cada região 
compatível: 20

Não Trabalhos simultâneos em 
andamento

Total máximo de servidores de origem de 
replicação porAWS conta

Cada região com 
suporte: 300

Sim Total máximo de servidores 
de origem de replicação 
porAWS conta

Total máximo de servidores de origem 
porAWS conta

Cada região 
compatível: 3.000

Sim Total máximo de servidores 
de origem porAWS conta
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de trabalhos simultâneos por 
servidor de origem

Cada região com 
suporte: 1

Não Máximo de trabalhos 
simultâneos por servidor de 
origem

Máximo de servidores de origem em uma 
única Job

Cada região 
compatível: 100

Não Máximo de servidores de 
origem em uma única Job

Máximo de servidores de origem em todas 
as tarefas

Cada região 
compatível: 200

Não Máximo de servidores de 
origem em todas as tarefas

ElastiCache Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticache.us-east-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticache.us-east-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticache.us-west-1.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticache.us-west-2.amazonaws.com

elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticache.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticache.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 elasticache.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticache.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticache.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticache.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticache.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticache.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticache.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticache.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 elasticache.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticache.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

elasticache.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

elasticache.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

elasticache.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticache.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Nós por região Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de nós 
entre todos os clusters em 
uma região. Essa cota se 
aplica aos nós reservados 
e não reservados em 
determinada região. Você 
pode ter até 300 nós 
reservados e 300 nós não 
reservados na mesma 
região.

Nós por cluster (Memcached) Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de nós 
em um cluster específico do 
Memcached.

Nós por cluster por tipo de instância (modo 
cluster do Redis habilitado)

Cada região com 
suporte: 90

Sim O número máximo de nós 
em um cluster específico 
do Redis. Você também 
deve especificar o tipo 
de instância com sua 
solicitação.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Fragmentos Cada região 
compatível: 6

Não O número máximo de nós 
em um estilhaço individual 
do Redis (grupo de nós). 
Um nó é o principal de 
leitura/gravação. Todos 
os outros nós são réplicas 
somente leitura.

Grupos de parâmetros por região Cada região com 
suporte: 150

Sim O número máximo de 
grupos de parâmetros que 
você pode criar em uma 
Região.

Grupos de segurança por região Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de segurança que 
você pode criar em uma 
Região.

Estilhaços por cluster (modo de cluster do 
Redis desativado)

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
estilhaços (grupos de 
nós) em um cluster do 
Redis (modo de cluster 
desativado).

Grupos de sub-redes por região Cada região com 
suporte: 150

Sim O número máximo de 
grupos de sub-rede que 
você pode criar em uma 
Região.

Sub-redes por grupo de sub-rede Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de sub-
redes que você pode definir 
para um grupo de sub-rede.

Amazon MemoryDB for Redis endpoints for Redis
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 memory-db.us-east-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 memory-db.us-east-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 memory-db.us-west-1.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 memory-db.us-west-2.amazonaws.com

memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 memory-db.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 memory-db.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

memory-db.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

memory-db.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 memory-db.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 memory-db.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 memory-db.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 memory-db.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 memory-db.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 memory-db.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Recurso Padrão

Nós por região 300

Nós por cluster por tipo de instância 90

Nós por fragmento 6

Grupos de parâmetros por região 150

Grupos de sub-redes por região 150

Sub-redes por grupo de sub-rede 20

Endpoints e cotas do Amazon EMR
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com

elasticmapreduce-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Se você especificar o endpoint geral (elasticmapreduce.amazonaws.com), o Amazon EMR direcionará 
sua solicitação para um endpoint na região padrão. Para contas criadas a partir de 8 de março de 2013, a 
região padrão é us-west-2; para contas mais antigas, a região padrão é us-east-1.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de reabastecimento de 
AddInstanceFleet chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
AddInstanceFleet bucket

Versão 1.0
409

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticmapreduce/quotas/L-3AD9CD3B


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon EMR

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de reabastecimento de 
AddInstanceGroups chamadas

Cada região com 
suporte: 0,2

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
AddInstanceGroups bucket

Taxa de reabastecimento de 
AddJobFlowSteps chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
AddJobFlowSteps bucket

Taxa de reabastecimento de AddTags 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
AddTags bucket

Taxa de reabastecimento de CancelSteps 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
CancelSteps bucket

Taxa de reabastecimento de 
CreateSecurityConfiguration chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
CreateSecurityConfiguration 
bucket

Taxa de reabastecimento de 
DeleteSecurityConfiguration chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
DeleteSecurityConfiguration 
bucket

Taxa de reabastecimento de 
DescribeCluster chamadas

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
DescribeCluster bucket

Taxa de reabastecimento de 
DescribeJobFlows chamadas

Cada região com 
suporte: 0,2

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
DescribeJobFlows bucket

Taxa de reabastecimento de 
DescribeSecurityConfiguration chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
DescribeSecurityConfiguration 
bucket

Taxa de reabastecimento de DescribeStep 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
DescribeStep bucket

Taxa de reabastecimento de 
ListBootstrapActions chamadas

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListBootstrapActions bucket

Taxa de reabastecimento de ListClusters 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListClusters bucket

Taxa de reabastecimento de 
ListInstanceFleets chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListInstanceFleets bucket
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de reabastecimento de 
ListInstanceGroups chamadas

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListInstanceGroups bucket

Taxa de reabastecimento de ListInstances 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListInstances bucket

Taxa de reabastecimento de 
ListSecurityConfigurations chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListSecurityConfigurations 
bucket

Taxa de reabastecimento de ListSteps 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ListSteps bucket

Taxa de reabastecimento de ModifyCluster 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ModifyCluster bucket

Taxa de reabastecimento de 
ModifyInstanceFleet chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ModifyInstanceFleet bucket

Taxa de reabastecimento de 
ModifyInstanceGroups chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
ModifyInstanceGroups 
bucket

Taxa de reabastecimento de 
PutAutoScalingPolicy chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
PutAutoScalingPolicy 
bucket

Taxa de reabastecimento de 
RemoveAutoScalingPolicy chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
RemoveAutoScalingPolicy 
bucket

Taxa de reabastecimento de RemoveTags 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
RemoveTags bucket

Taxa de reabastecimento de RunJobFlow 
chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
RunJobFlow bucket

Taxa de reabastecimento de 
SetTerminationProtection chamadas

Cada região com 
suporte: 0,2

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
SetTerminationProtection 
bucket

Taxa de reabastecimento de 
SetVisibleToAllUsers chamadas

Cada região com 
suporte: 0,2

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
SetVisibleToAllUsers bucket
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de reabastecimento de 
TerminateJobFlows chamadas

Cada região com 
suporte: 0,5

Sim A taxa na qual os tokens 
são adicionados ao 
TerminateJobFlows bucket

O número máximo de solicitações de API 
que podem ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 25 por 
segundo

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual para 
todas as operações do 
EMR.

O número máximo de grupos deAWS SSO 
atribuídos a cada Amazon EMR Studio

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos deAWS SSO 
atribuídos a cada Amazon 
EMR Studio

O número máximo de usuários deAWS 
SSO atribuídos a cada Amazon EMR 
Studio

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
usuários deAWS SSO 
atribuídos a cada Amazon 
EMR Studio

O número máximo de solicitações de 
AddInstanceFleet API que podem ser feitas 
por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de AddInstanceFleet 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
AddInstanceFleet adiciona 
uma frota de instâncias a 
um cluster em execução.

O número máximo de solicitações de 
AddInstanceGroups API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
AddInstanceGroups 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
Adiciona um ou mais grupos 
de instâncias a um cluster 
em execução.

O número máximo de solicitações de 
AddJobFlowSteps API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de AddJobFlowSteps 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
AddJobFlowSteps adiciona 
novas etapas a um cluster 
em execução.

O número máximo de solicitações de 
AddTags API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
AddTags solicitações por 
segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. Adiciona etiquetas 
a um recurso do Amazon 
EMR.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de Amazon EMR 
Studios por conta

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
Amazon EMR Studios por 
conta

O número máximo de solicitações de 
CancelSteps API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CancelSteps solicitações 
por segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual.

O número máximo de solicitações de 
CreateSecurityConfiguration API que 
podem ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateSecurityConfiguration 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
CreateSecurityConfiguration 
cria uma configuração 
de segurança, que é 
armazenna no serviço 
e pode ser especificada 
quando um cluster é criado.

O número máximo de solicitações de 
DeleteSecurityConfiguration API que 
podem ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteSecurityConfiguration 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
DeleteSecurityConfiguration 
exclui uma configuração de 
segurança.

O número máximo de solicitações de 
DescribeCluster API que podem ser feitas 
por segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeCluster solicitações 
por segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. DescribeCluster 
fornece detalhes em nível 
de cluster, incluindo status, 
configuração de hardware e 
software, configurações da 
VPC e etc.

O número máximo de solicitações de 
DescribeJobFlows API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Sim O número máximo 
de DescribeJobFlows 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
Esta API está defasada 
e eventualmente será 
removida. Recomendamos 
que você use ListClusters, 
DescribeCluster ListSteps, 
ListInstanceGroups e 
ListBootstrapActions em vez 
disso.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de solicitações de 
DescribeSecurityConfiguration API que 
podem ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeSecurityConfiguration 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
DescribeSecurityConfiguration 
fornece os detalhes de uma 
configuração de segurança 
retornando a configuração 
JSON.

O número máximo de solicitações de 
DescribeStep API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeStep solicitações 
por segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. DescribeStep fornece 
mais detalhes sobre a etapa 
do cluster.

O número máximo de solicitações de 
ListBootstrapActions API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListBootstrapActions 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas 
nesta conta na região 
atual. ListBootstrapActions 
fornece informações sobre 
as ações de bootstrap 
associadas a um cluster.

O número máximo de solicitações de 
ListClusters API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região com 
suporte: 20 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListClusters solicitações 
por segundo que podem 
ser feitas nesta conta na 
região atual. ListClusters 
fornece o status de todos 
os clusters visíveis para 
essaAWS conta.

O número máximo de solicitações de 
ListInstanceFleets API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de ListInstanceFleets 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas 
nesta conta na região 
atual. ListInstanceFleets 
lista todos os detalhes 
disponíveis sobre as frotas 
de instâncias em um cluster.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de solicitações de 
ListInstanceGroups API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListInstanceGroups 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas 
nesta conta na região 
atual. ListInstanceGroups 
fornece todos os detalhes 
disponíveis sobre os grupos 
de instâncias em um cluster.

O número máximo de solicitações de 
ListInstances API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListInstances solicitações 
por segundo que podem 
ser feitas nesta conta na 
região atual. ListInstances 
fornece informações sobre 
todas as instâncias ativas 
do EC2 e instâncias do EC2 
encerradas nos últimos 30 
dias, até um máximo de 
2.000.

O número máximo de solicitações de 
ListSecurityConfigurations API que podem 
ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListSecurityConfigurations 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
ListSecurityConfigurations 
lista todas as configurações 
de segurança visíveis para 
essa conta, fornecendo 
suas datas e horários de 
criação e seus nomes.

O número máximo de solicitações de 
ListSteps API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListSteps solicitações por 
segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. ListSteps fornece 
uma lista de etapas para o 
cluster na ordem inversa.

O número máximo de solicitações de 
ModifyCluster API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ModifyCluster solicitações 
por segundo que 
podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
ModifyCluster modifica 
o número de etapas que 
podem ser executadas 
simultaneamente para o 
cluster especificado com o 
ClusterID.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de solicitações de 
ModifyInstanceFleet API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ModifyInstanceFleet 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas 
nesta conta na região 
atual. ModifyInstanceFleet 
modifica as capacidades 
Sob demanda de destino e 
Spot de destino para a frota 
de instâncias.

O número máximo de solicitações de 
ModifyInstanceGroups API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ModifyInstanceGroups 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
ModifyInstanceGroups 
modifica o número de nós 
e as configurações de um 
grupo de instâncias.

O número máximo de solicitações de 
PutAutoScalingPolicy API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutAutoScalingPolicy 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
PutAutoScalingPolicy cria 
ou atualiza uma política de 
escalabilidade automática 
para um grupo de instâncias 
principal ou grupo de 
instâncias de tarefas em um 
cluster do Amazon EMR.

O número máximo de solicitações de 
RemoveAutoScalingPolicy API que podem 
ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
RemoveAutoScalingPolicy 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
RemoveAutoScalingPolicy 
remove uma política de 
escalabilidade automática 
de um grupo de instâncias 
especificado em um cluster 
do EMR.

O número máximo de solicitações de 
RemoveTags API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
RemoveTags solicitações 
por segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. Remove tags de um 
recurso do Amazon EMR.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de solicitações de 
RunJobFlow API que podem ser feitas por 
segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
RunJobFlow solicitações 
por segundo que podem ser 
feitas nesta conta na região 
atual. RunJobFlow cria e 
começa a executar um novo 
cluster (fluxo de trabalho).

O número máximo de solicitações de 
SetTerminationProtection API que podem 
ser feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
SetTerminationProtection 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
SetTerminationProtection 
bloqueia um cluster (fluxo 
de trabalho) para que as 
instâncias do EC2 no cluster 
não possam ser encerradas.

O número máximo de solicitações de 
SetVisibileToAllUsers API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região com 
suporte: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
SetVisibleToAllUsers 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
Define o VisibleToAllUsers 
valor, que determina se 
o cluster está visível para 
todos os usuários do IAM 
daAWS conta associada ao 
cluster.

O número máximo de solicitações de 
TerminateJobFlows API que podem ser 
feitas por segundo.

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TerminateJobFlows 
solicitações por segundo 
que podem ser feitas nesta 
conta na região atual. 
TerminateJobFlows encerra 
uma lista de clusters (fluxos 
de trabalhos).

O número máximo de clusters ativos pode 
ser executado ao mesmo tempo

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
clusters ativos pode ser 
executado ao mesmo 
tempo.

O número máximo de instâncias ativas por 
grupo de instâncias

Cada região com 
suporte: 2.000

Sim O número máximo de 
instâncias ativas por grupo 
de instâncias.

O número máximo de sub-redes com cada 
Amazon EMR Studio

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de sub-
redes com cada Amazon 
EMR Studio
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EventBridge

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

A taxa máxima na qual seu balde é 
reabastecido para todas as operações de 
EMR.

Cada região 
compatível: 5

Sim A taxa máxima na qual 
seu balde é reabastecido 
para todas as operações de 
EMR.

O Amazon EMR controla as solicitações de API a seguir para cadaAWS conta com base na região. Para 
obter mais informações sobre como a limitação é aplicada, consulte Limitação de solicitações de API na
referência de API do Amazon EC2.

EventBridge Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 events.us-east-2.amazonaws.com

events-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 events.us-east-1.amazonaws.com

events-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 events.us-west-1.amazonaws.com

events-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 events.us-west-2.amazonaws.com

events-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 events.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 events.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 events.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

events.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

events.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 events.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

events.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

events.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

events.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

events.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

events.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

events.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

events.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 events.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 events.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 events.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 events.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 events.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 events.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

events.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

events.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

events.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 events.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

events.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

events.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Destinos da API Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número máximo de 
destinos de API por conta 
da região.

Conexões Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número máximo de 
conexões por conta da 
região.

CreateEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para a CreateEndpoint API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

DeleteEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para a DeleteEndpoint API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Endpoints Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
endpoints por conta da 
região.

Limite de aceleração de invocações em 
transações por segundo

us-east-1:18.750

us-east-2:4.500

us-west-1:2.250

us-west-2:18.750

af-south-1:750

ap-northe-1:2.250

ap-northeast-3:750

ap-southe-1:2.250

ap-southe-2:2.250

eu-central-1:4.500

eu-south-1:750

eu-west-1:18.750

eu-west-2:2.250

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.100

Sim Uma invocação é um 
evento que corresponde 
a uma regra e é enviado 
aos alvos das regras. 
Depois que o limite é 
atingido, as invocações 
são limitadas; ou seja, elas 
ainda acontecem, mas são 
atrasadas.

Número de regras af-south-1:100

eu-south-1:100

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim Número máximo de regras 
que uma conta pode ter por 
ônibus de eventos
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

PutEvents limite de aceleração em 
transações por segundo

us-east-1:10.000

us-east-2:2.400

us-west-1:1.200

us-west-2:10.000

af-south-1:400

ap-northe-1:1.200

ap-northeast-3:400

ap-southe-1:1.200

ap-southe-2:1.200

eu-central-1:2.400

eu-south-1:400

eu-west-1:10.000

eu-west-2:1.200

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 600

Sim Número máximo de 
solicitações por segundo 
para a PutEvents API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de invocações por destino da API Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
invocações por segundo 
a serem enviadas para 
cada endpoint de destino 
da API por conta da região. 
Quando a cota é atingida, 
as invocações future para 
esse endpoint da API são 
limitadas. As invocações 
ainda ocorrerão, mas estão 
atrasadas.

Metas por regra Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de 
destinos que podem ser 
associadas a uma regra

Limite de aceleração nas transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de 
solicitações por segundo 
para todas as operações 
EventBridge da API, exceto 
PutEvents. Solicitações 
adicionais são limitadas
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

UpdateEndpoint limite de aceleração em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
solicitações por segundo 
para a UpdateEndpoint API. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Pipes
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pipes.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pipes.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 pipes.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 pipes.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 pipes.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 pipes.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 pipes.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

pipes.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pipes.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pipes.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 pipes.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 pipes.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 pipes.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 pipes.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

pipes.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

pipes.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 pipes.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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EventBridge Agendador

Service Quotas
EventBridge O cotas a seguir. Se você tiver requisitos para limites máximos mais altos, entre em contato 
com o suporte.

Recurso Regiões Limite padrão

Execuções simultâneas de 
tubulação por conta

• AWS GovCloud (Oeste dos 
EUA)

• AWS GovCloud (Leste dos 
EUA)

• China (Ningxia)
• China (Pequim)
• Asia Pacific (Osaka)
• África (Cidade do Cabo)
• Europa (Milão)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Europa (Frankfurt)
• Oeste dos EUA (N. da 

Califórnia)
• Europa (Londres)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Canadá (Central)
• Europa (Paris)
• Europa (Estocolmo)
• América do Sul (São Paulo)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Hong Kong)
• Oriente Médio (Bahrein)
• China (Ningxia)
• China (Pequim)
• Asia Pacific (Osaka)
• África (Cidade do Cabo)
• Europa (Milão)

1000

Execuções simultâneas de 
tubulação por conta

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Europa (Irlanda)

3000

por conta da Tudo 1000

Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Scheduler
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 scheduler.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 scheduler.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 scheduler.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 scheduler.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 scheduler.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 scheduler.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 scheduler.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 scheduler.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

scheduler.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

scheduler.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 scheduler.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 scheduler.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 scheduler.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 scheduler.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 scheduler.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 scheduler.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

scheduler.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

scheduler.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

scheduler.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 scheduler.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

CreateSchedule Cada região 
compatível: 50

Sim CreateSchedule solicitações 
Quando você atinge 
essa cota, o EventBridge 
Scheduler rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

CreateScheduleGroup Cada região 
compatível: 10

Sim CreateScheduleGroup 
solicitações Quando 
você atinge essa cota, o 
EventBridge Scheduler 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

DeleteSchedule Cada região 
compatível: 50

Sim DeleteSchedule solicitações 
Quando você atinge 
essa cota, o EventBridge 
Scheduler rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DeleteScheduleGroup Cada região 
compatível: 10

Sim DeleteScheduleGroup 
solicitações Quando 
você atinge essa cota, o 
EventBridge Scheduler 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

GetSchedule Cada região 
compatível: 50

Sim GetSchedule solicitações 
Quando você atinge 
essa cota, o EventBridge 
Scheduler rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

GetScheduleGroup Cada região 
compatível: 10

Sim GetScheduleGroup 
solicitações Quando 
você atinge essa cota, o 
EventBridge Scheduler 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

Limite de aceleração de invocações em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 500

Sim Uma invocação é uma 
carga útil programada 
que está sendo entregue 
ao destino definido. 
Depois que o limite é 

Versão 1.0
428

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-6F4B17DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-21ED5C4A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-53944E21
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-4F80D7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-FB03E819
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-754C8BBA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/scheduler/quotas/L-F6D2596E


Referência geral do AWS Guia de referência
EventBridge Agendador

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
atingido, as invocações 
são limitadas; ou seja, elas 
ainda acontecem, mas são 
atrasadas.

ListScheduleGroups Cada região 
compatível: 10

Sim ListScheduleGroups 
solicitações Quando 
você atinge essa cota, o 
EventBridge Scheduler 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.

ListSchedules Cada região 
compatível: 50

Sim ListSchedules solicitações 
Quando você atinge 
essa cota, o EventBridge 
Scheduler rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ListTagsForResource Cada região 
compatível: 10

Sim Lista as tags associadas 
ao recurso de recurso do 
recurso de solicitações

Número de solicitações Cada região 
compatível: 500

Sim Número máximo de grupos 
de agendamento por conta

Número de horários Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
solicitações. Essa cota 
inclui programações únicas 
que foram concluídas. 
Recomendamos excluir 
seus agendamentos únicos 
depois que eles concluírem 
a execução e invocarem um 
alvo.

TagResource Cada região com 
suporte: 1

Sim Atribui uma ou mais tags 
tags (pares de chave/valor) 
ao recurso de recurso de 
agde solicitações

UntagResource Cada região com 
suporte: 1

Sim Remove uma ou mais tags 
do recurso de recurso 
do recurso de recurso do 
recurso de recurso

UpdateSchedule Cada região 
compatível: 50

Sim UpdateSchedule 
solicitações Quando 
você atinge essa cota, o 
EventBridge Scheduler 
rejeita solicitações para 
essa operação pelo restante 
do intervalo.
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EventBridge Esquemas da Amazon, endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 schemas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 schemas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 schemas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 schemas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 schemas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 schemas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

schemas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

schemas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 schemas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 schemas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 schemas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 schemas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 schemas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

DiscoveredSchemas Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
esquemas para um registro 
de esquema descoberto que 
você pode criar na região 
atual

Descobridores Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
recursos do que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que

Registros Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de casos 
do que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que

SchemaVersions Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
recursos do que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que

Esquemas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
recursos do que que que 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que que que que que 
que que (Exceto registro de 
esquema descoberto)

Amazon FinSpaceCotas do
Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço. As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais 
informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conjuntos de atributos Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
conjuntos de atributos 
que podem existir em um 
FinSpace ambiente.

Clusters por usuário da Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
clusters do FinSpace Spark 
que podem estar ativos para 
cada usuário.

Processamento simultâneo de conjuntos de 
alterações

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
conjuntos de alterações 
simultâneos que podem ser 
processados por FinSpace 
ambiente.

Processamento simultâneo de 
visualizações de dados

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
processamento simultâneo 
de visualizações de dados 
por FinSpace ambiente.

Vocabulários e categorias controlados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
combinado de vocabulários 
e categorias controladas por 
FinSpace ambiente.

Exibições de dados por conjunto de dados Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
visualizações de dados 
que podem ser criadas por 
conjunto de dados.

Conjuntos de dados Cada região 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados que 
podem existir em um 
FinSpace ambiente.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conjuntos de dados por grupo de DPUs Cada região 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados 
atribuídos por grupo de 
usuários.

Ambientes do Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
FinSpace ambientes que 
você pode criar porAWS 
conta.

Arquivos por conjunto de alterações de 
conjunto de alterações de acordo

Cada região 
compatível: 100 mil

Não O número máximo de 
arquivos em um único 
conjunto de alterações.

Tamanho máximo do arquivo por conjunto 
de alterações

Cada região 
compatível: 50 
gigabytes

Não O tamanho máximo de 
um arquivo único em um 
conjunto de alterações.

armazenamento de caderno Cada região 
compatível: 10 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
armazenamento EFS por 
ambiente de notebook do 
usuário.

User Groups (Grupos de usuários) Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
grupos de usuários por 
FinSpace ambiente.

Usuários Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
usuários que podem existir 
em um FinSpace ambiente.

AWS Fault Injection Simulatorendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 fis.east-2.2.amazonaws.com HTTPS

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 fis.east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 fis.west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 fis.west-2.2.2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 fis.af-1.1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 fis.east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 fis.ap-1.1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

fis.ap-northeast-2 amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

fis.ap-southeast-southeast-southeast. HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

fis.ap-southeast-2 amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

fis.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-central-1 fis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 fis.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 fis.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 fis.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milão)

eu-south-1 fis.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 fis.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 fis-north-1.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-south-1 fis-1:1.ast-1. HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 fis.sa-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

peixe. us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

peixe. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Duração da ação em horas Cada região 
compatível: 12

Não O número máximo de horas 
permitidas nessa conta na 
Região atual.

Ações por modelo de experimento Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de ações 
que você pode criar em um 
modelo de experimento 
nessa conta na região atual.

Experimentos ativos da Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
experimentos ativos 
que você pode executar 
simultaneamente nessa 
conta na região atual.

Retenção de dados do experimento 
concluída em dias

Cada região 
compatível: 120

Não O número máximo de 
dias para oAWS FIS reter 
dados sobre experimentos 
concluídos nesta conta na 
região atual.

Duração do experimento em horas Cada região 
compatível: 12

Não O número máximo de horas 
para essa conta na Região 
atual.

Modelos de experimentos Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
modelos de experimento 
que você pode criar nessa 
conta na região da da atual.

Ações paralelas por experimento Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de ações 
que você pode executar em 
parallel em um experimento 
nessa conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Condições de parada por modelo de 
experimento

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
condições de parada que 
você pode adicionar a um 
modelo de experimento 
nessa conta na região atual.

Clusters de destino para aws:ecs:drain-
container-instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
clusters que aws:ecs:drain-
container-instances pode 
atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Clusters de destino para aws:rds:failover-
db-cluster

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de clusters que 
aws:rds:failover-db-cluster 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Instâncias de banco de dados de destino 
para aws:rds:reboot-db-instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados que aws:rds:reboot-
db-instances pode atingir 
quando você identifica 
alvos usando tags, por 
experimento.

Instâncias de destino para aws:ec2:reboot-
instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias que 
aws:ec2:reboot-instances 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Instâncias de destino para aws:ec2:stop-
instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias que 
aws:ec2:stop-instances 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Instâncias de destino para 
aws:ec2:terminate-instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias que 
aws:ec2:terminate-instances 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Instâncias de destino para aws:ssm:send-
command

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de instâncias que 
aws:ssm:send-command 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de nós de destino para 
aws:eks:terminate-nodegroup-instances

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
grupos de nós que 
aws:eks:terminate-
nodegroup-instances 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Alvo SpotInstances para aws:ec2:send-
spot-instance-interruptions

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
SpotInstances que 
aws:ec2:send-spot-
instance-interruptions 
pode atingir quando você 
identifica alvos usando tags, 
por experimento.

Sub-redes de destino para 
aws:network:disrupt-connectivity

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de sub-redes que 
aws:network:disrupt-
connectivity pode atingir 
quando você identifica 
alvos usando tags, por 
experimento.

Tarefas de destino para aws:ecs:stop-task Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
tarefas que aws:ecs:stop-
task pode direcionar quando 
você identifica alvos usando 
tags, por experimento.

AWS Firewall Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 fms.us-east-2.amazonaws.com

fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 fms.us-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 fms.us-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 fms.us-west-2.amazonaws.com

fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 fms.af-south-1.amazonaws.com

fms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 fms.ap-east-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 fms.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

fms.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 fms.ap-south-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

fms.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

fms.ap-northeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

fms.ap-southeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

fms.ap-southeast-2.amazonaws.com

fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

fms.ap-northeast-1.amazonaws.com

fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

fms.ca-central-1.amazonaws.com

fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

fms.eu-central-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 fms.eu-west-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 fms.eu-west-2.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 fms.eu-south-1.amazonaws.com

fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 fms.eu-west-3.amazonaws.com

fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 fms.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 fms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

fms.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

fms.me-south-1.amazonaws.com

fms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

fms.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 fms.sa-east-1.amazonaws.com

fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

fms.us-gov-east-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

fms.us-gov-west-1.amazonaws.com

fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSGrupos de regras do WAF Classic de 
acordo com a políticaAWS do WAF Classic

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
grupos de regras doAWS 
WAF Classic que você pode 
usar em uma política do 
Firewall ManagerAWS WAF 
Classic.

Instâncias do Amazon VPC no escopo 
de uma política comum de grupo de 
segurança

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
instâncias do Amazon 
VPC que você pode ter 
no escopo por política 
de grupo de segurança 
comum do Firewall Manager 
por conta. Esse número 
representa a contagem 
combinada de VPCs que 
você possui e VPCs que 
são compartilhadas com 
você.

Inscrições por lista de aplicativos Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
aplicativos que você pode 
definir em uma lista de 
aplicativos.

Auditar grupos de segurança por grupo 
de segurança: política de auditoria de 
conteúdo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
grupos de segurança de 
auditoria que você pode 
usar em uma política de 
grupo de segurança de 
auditoria de conteúdo do 
Firewall Manager.

Listas personalizadas de aplicativos 
gerenciados e gerenciados em qualquer 
configuração de política de grupo de 
segurança de auditoria de conteúdo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
listas personalizadas de 
aplicativos gerenciados 
que você pode usar em 
qualquer configuração em 
uma política de grupo de 
segurança de auditoria 
de conteúdo do Firewall 
Manager.

Listas personalizadas de aplicativos 
gerenciados por conta

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
listas de aplicativos 
personalizadas gerenciadas 
e gerenciados que podem 
ser definidos para uma 
conta.

Listas de protocolos gerenciados 
personalizados em qualquer configuração 

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de listas 
de protocolos gerenciados 
personalizados que você 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
de política de grupo de segurança de 
auditoria de conteúdo

pode usar em qualquer 
configuração em uma 
política de grupo de 
segurança de auditoria 
de conteúdo do Firewall 
Manager.

Listas personalizadas de protocolos 
gerenciados por conta

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de listas 
de protocolo personalizadas 
gerenciadas personalizadas 
que podem ser definidas 
para uma conta.

Contas explicitamente incluídas ou 
excluídas por política e por região

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
contas por região que você 
pode incluir explicitamente 
no escopo ou excluir 
explicitamente do escopo 
de uma política do Firewall 
Manager.

Políticas do Firewall Manager por 
organização e por região

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
políticas do Firewall 
Manager para qualquer par 
de região e organização 
nasAWS Organizations.

CIDRs IPV4 para uma política de firewall 
de rede

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
intervalos CIDR IPV4 que 
você pode fornecer em uma 
única política de firewall de 
rede do Firewall Manager, 
para uso no gerenciamento 
de terminais de firewall.

Unidades organizacionais no escopo por 
política por região

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
unidades organizacionais 
que podem estar no escopo 
de uma política do Firewall 
Manager para qualquer 
região.

Grupos de segurança primários por política 
comum de grupo de segurança

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
grupos de segurança 
primários que você pode 
usar em uma política de 
grupo de segurança comum 
do Firewall Manager.

Protocolos por lista de protocolos Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
protocolos que você pode 
definir em uma lista de 
protocolos.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos Route 53 regras do Firewall DNS 
do Firewall DNS do Firewall DNS

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
grupos de regras Route 
53 Firewall de DNS do 
Resolver que podem ser 
usados em uma política de 
DNS Firewall Manager de 
DNS do Resolver.

Grupos de regras por políticaAWS do WAF Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de regras que 
você pode usar em uma 
políticaAWS WAF do 
Firewall Manager.

Tags para incluir ou excluir recursos por 
política

Cada região 
compatível: 8

Sim O número máximo de tags 
que você pode usar para 
incluir ou excluir recursos 
de uma política do Firewall 
Manager.

VPCs que uma única política de firewall de 
rede pode corrigir automaticamente

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de VPCs 
que uma única política de 
firewall de rede do Firewall 
Manager pode corrigir 
automaticamente.

Unidades de capacidade Web ACL (WCU) 
usadas em uma políticaAWS WAF

Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Sim O número máximo 
combinado de unidades 
de capacidade de ACL 
(WCU) da web para todos 
os grupos de regras usados 
em uma políticaAWS WAF 
do Firewall Manager. O uso 
da WCU para um grupo 
de regras é fixado pelo 
proprietário do grupo de 
regras no momento da 
criação.

Para obter mais informações, consulte AWS Firewall Manageras cotas no Guia doAWS Firewall Manager 
desenvolvedor.

Endpoints e cotas do Amazon Forecast
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
Amazon Forecast

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 forecast.us-east-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 forecast.us-east-1.amazonaws.com

forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 forecast.us-west-2.amazonaws.com

forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 forecast.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

forecast.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 forecast.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Consulta de Amazon Forecast

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 forecastquery.us-east-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 forecastquery.us-east-1.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 forecastquery.us-west-2.amazonaws.com

forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo cumulativo de todos os 
arquivos do bucket do Amazon S3

Cada região 
compatível: 30 
gigabytes

Sim O tamanho máximo 
cumulativo de todos os 
arquivos do bucket do 
Amazon S3 em GB

Horizonte máximo de previsão Cada região 
compatível: 500

Não O comprimento máximo da 
predição (menor que 500 
pontos de dados ou 1/3 do 
comprimento do conjunto 
de dados da série temporal 
alvo)

Número máximo de explicações Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
explicações que você pode 
ter na conta do Amazon 
Forecast

Número máximo de exportações de 
explicabilidade

Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
exportações de Explicação 
de Explicação que você 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
pode ter na conta do 
Amazon Forecast

Número máximo de janelas de backtest Cada região 
compatível: 5

Não A contagem máxima 
da janela de back-test 
(RecipeParameters)

O número máximo de colunas em um 
conjunto de dados de séries temporais 
relacionadas

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
colunas que podem estar 
no conjunto de dados 
RELATED_TIME_SERIES

O número máximo de colunas em um 
conjunto de dados de séries temporais de 
destino

Cada região 
compatível: 13

Não O número máximo de 
colunas que podem estar 
no conjunto de dados 
TARGET_TIME_SERIES

O número máximo de colunas em um 
conjunto de dados de metadados de itens

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
colunas que podem estar 
no conjunto de dados 
ITEM_METADATA

Número máximo de grupos de conjuntos de 
dados

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
grupos de conjunto de 
dados que você pode ter na 
conta do Amazon Forecast.

O número máximo de trabalhos de 
importação de conjunto de dados

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
importações de conjunto de 
dados que você pode ter na 
conta do Amazon Forecast

Número máximo de conjuntos de dados Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados que 
podem ser reservados 
para esta conta do Amazon 
Forecast.

O número máximo de conjuntos de dados 
em um grupo de conjuntos de dados

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
conjuntos de dados que 
podem estar em um grupo 
de conjuntos de dados

O número máximo de arquivos em seu 
bucket do Amazon S3

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
arquivos que podem ser 
armazenados no bucket do 
Amazon S3

O número máximo de trabalhos de 
exportação de previsão

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
exportações de previsão 
que você pode ter em sua 
conta Amazon Forecast

O número máximo de previsões Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
previsões que você pode 
ter em sua conta Amazon 
Forecast
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Referência geral do AWS Guia de referência
Previsão

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de trabalhos de 
exportação de backtest do preditor

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
exportações de backtest 
do preditor que você pode 
ter na conta do Amazon 
Forecast.

O número máximo de previsores Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
preditores que você pode 
ter na conta do Amazon 
Forecast

O número máximo de linhas em um 
conjunto de dados

ap-
south-1:1.000.000.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 
3.000.000.000

Sim O número máximo de linhas 
que podem estar em um 
conjunto de dados.

O número máximo de tags que você pode 
adicionar a um recurso

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que você pode adicionar a 
um recurso

Número máximo de séries temporais por 
preditor

ap-
south-1:1.000.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 
5.000.000

Sim O número máximo de 
séries temporais permitido 
para treinar um preditor 
(número de itens * número 
de valores exclusivos em 
todas as dimensões de 
previsão no conjunto de 
dados da série temporal 
alvo)

Máximo de CreateAutoPredictor tarefas de 
execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
CreateAutoPredictor tarefas 
em execução parallel

Máximo de CreateDatasetImportJob tarefas 
de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateDatasetImportJob 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreateExplainability tarefas de 
execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Não Número máximo de 
CreateExplainability tarefas 
em execução parallel

Máximo de CreateExplainabilityExport 
tarefas de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Não Número máximo de 
CreateExplainabilityExport 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreateForecast tarefas de 
execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateForecast tarefas em 
execução parallel
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Referência geral do AWS Guia de referência
Previsão

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de CreateForecastExportJob 
tarefas de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateForecastExportJob 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreatePredictor tarefas de 
execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreatePredictor tarefas em 
execução parallel

Máximo de CreatePredictor tarefas em 
execução parallel usando o AutoML

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreatePredictor tarefas em 
execução parallel usando o 
AutoML

Máximo de 
CreatePredictorBacktestExportJob tarefas 
de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreatePredictorBacktestExportJob 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreateWhatIfAnalysis tarefas 
de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateWhatIfAnalysis 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreateWhatIfForecast tarefas 
de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateWhatIfForecast 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de CreateWhatIfForecastExport 
tarefas de execução parallel

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CreateWhatIfForecastExport 
tarefas em execução 
parallel

Máximo de tarefas de QueryForecast API 
em execução parallel

Cada região 
compatível: 10

Não 10 previsões simultâneas, 
incluindo 5 criadas com 
grandes conjuntos de dados 
(qualquer coisa acima de 20 
GB ou 100.000 itens).

Máximo de trabalhos de parada em 
execução parallel por tipo de recurso

Cada região 
compatível: 3

Não Número máximo de 
trabalhos parallel de parada 
em andamento

Tempo máximo durante o qual uma 
previsão pode ser consultada no console 
ou na QueryForecast API

Cada região 
compatível: 30

Não Tempo máximo (em 
dias) durante o qual 
uma previsão pode ser 
consultada no console ou 
na QueryForecast API

O número máximo de AutoPredictors Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo 
AutoPredictors que podem 
ser reservados para esta 
conta do Amazon Forecast.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Fraud Detector

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

O número máximo de análises hipotéticas Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
análises hipotéticas que 
você pode ter na conta do 
Amazon Forecast

O número máximo de exportações de 
Forecast hipotéticas

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
exportações de previsão 
hipotética que você pode 
ter em sua conta Amazon 
Forecast

O número máximo de previsões hipotéticas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
previsões hipotéticas que 
você pode ter em sua conta 
Amazon Forecast

O número máximo de previsões hipotéticas 
em uma CreateWhatIfForecastExport tarefa

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo 
de previsões 
hipotéticas em uma 
CreateWhatIfForecastExport 
tarefa

Endpoints e cotas do Amazon Fraud Detector
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 frauddetector.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 frauddetector.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 frauddetector.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Fraud Detector

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos de treinamento simultâneos por 
modelo

Cada região com 
suporte: 1

Não Número máximo de 
trabalhos de treinamento 
simultâneos por modelo.

Versões do Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de versões 
de modelo implantadas por 
conta.

Detectores por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
detectores por conta.

EntityType por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número EntityType máximo 
de

EventType por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número EventType máximo 
de

Etiquetas por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
etiquetas por conta da

Listas por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de listas 
por conta.

Modelos incluindo modelos externos por 
versão de detector

Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de 
modelos, incluindo modelos 
externos por versão do 
detector.

Modelos por conta Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de 
modelos por conta.

Resultados por conta da Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número máximo de 
resultados por conta.

Taxa de GetPrediction solicitações Cada região com 
suporte: 200

Sim Número máximo de 
chamadas de GetPrediction 
API que podem ser feitas 
por segundo.

Regras por conta da Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número máximo de regras 
por conta da

Tamanho das GetPrediction solicitações Cada região com 
suporte: 256 
kilobytes

Não Tamanho máximo da 
carga útil por chamada de 
GetPrediction API.
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Referência geral do AWS Guia de referência
FreeRTOS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Total de operações simultâneas de 
atualização de estatísticas do Tipo de 
Evento

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número total máximo de 
operações simultâneas de 
atualização de estatísticas 
do Tipo de Evento por 
conta.

Total de trabalhos de treinamento 
simultâneos

Cada região com 
suporte: 3

Não Número total máximo de 
trabalhos de treinamento 
simultâneos por conta.

Tamanho dos dados de treinamento Cada região com 
suporte: 5 Gigabytes

Não Tamanho máximo dos 
dados de treinamento do 
modelo Fraud Detector.

Variáveis por conta da Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número máximo de 
variáveis por conta.

Versões por detector Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de versões 
de rascunho por detector.

Versões por modelo Cada região com 
suporte: 200

Não Número máximo de versões 
por modelo.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do usuário do Amazon Fraud Detector.

Endpoints e cotas do FreeRTOS
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As tabelas a seguir fornecem uma lista de endpoints específicos da região que o FreeRTOS suporta para a 
funcionalidade Over-the-Air. O console FreeRTOS também é suportado nessas regiões.

Plano de controle FreeRTOS OTA

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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FreeRTOS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Norte da 
Califórnia)

US West 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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FreeRTOS

Plano de dados OTA FreeRTOS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 prefixo.iot.us-east-2.amazonaws.com MQTT

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com MQTT

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 prefixo.iot.us-west-1.amazonaws.com MQTT

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 prefixo.iot.ap-east-1.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefixo.iot.ap-south-1.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 prefixo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 prefixo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com MQTT

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com MQTT

Canadá 
(Central)

ca-central-1 prefixo.iot.ca-central-1.amazonaws.com MQTT

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com MQTT

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com MQTT

Europa 
(Londres)

eu-west-2 prefixo.iot.eu-west-2.amazonaws.com MQTT

Europa (Paris) eu-west-3 prefixo.iot.eu-west-3.amazonaws.com MQTT

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 prefixo.iot.eu-north-1.amazonaws.com MQTT

Oriente Médio 
(Bahrein)

me-south-1 prefixo.iot.me-south-1.amazonaws.com MQTT

América do Sul 
(São Paulo)

sa-east-1 prefixo.iot.sa-east-1.amazonaws.com MQTT
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Amazon FSx

Service Quotas
Cotas de recursos OTA do FreeRTOS

Recurso Padrão

Tamanho do arquivo 16 MB

FreeRTOS controle de fluxo de controle de fluxo

API Transações por segundo

CreateOTAUpdate 10 TPS

DeleteOTAUpdate 5 TPS

GetOTAUpdate 15 TPS

ListOTAUpdates 15 TPS

Endpoints e cotas do Amazon FSx
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 fsx.us-east-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 fsx.us-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 fsx.us-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 fsx.us-west-2.amazonaws.com

fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 fsx.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 fsx.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
453



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon FSx

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 fsx.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 fsx.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

fsx.ca-central-1.amazonaws.com

fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

fsx.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 fsx.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 fsx.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 fsx.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 fsx.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 fsx.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 fsx.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

fsx.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

fsx.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

fsx.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 fsx.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com

fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Caches Lustre Cache_1 Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
caches do Amazon File 
Cache com tipo de cache 
Lustre e tipo de implantação 
Cache_1 que você pode 
criar nessa conta.

Capacidade de armazenamento Lustre 
Cache_1

Cada região 
compatível:

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento (em GiB) 
que você pode configurar 
nessa conta para todos 
os caches do Amazon File 
Cache com tipo de cache 
Lustre e tipo de implantação 
Cache_1.
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Amazon FSx

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Capacidade de armazenamento em 
HDD persistente Lustre (por sistema de 
arquivos)

Cada região 
compatível: 102.000

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento em HDD 
(em GiB) que você pode 
configurar para um sistema 
de arquivos persistentes 
Amazon FSx for Lustre.

Sistemas de arquivos Lustre Persistent_1 Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos 
Amazon FSx for Lustre 
persistent_1 que você pode 
criar nessa conta

Capacidade de armazenamento Lustre 
Persistent_1

Cada região 
compatível:

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento (em GiB) 
que você pode configurar 
para todos os sistemas de 
arquivos Amazon FSx for 
Lustre persistent_1 nessa 
conta.

Sistemas de arquivos Lustre Persistent_2 Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos 
Amazon FSx for Lustre 
persistent_2 que você pode 
criar nessa conta

Capacidade de armazenamento Lustre 
Persistent_2

Cada região 
compatível:

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento (em GiB) 
que você pode configurar 
para todos os sistemas de 
arquivos Amazon FSx for 
Lustre persistent_2 nessa 
conta.

Sistemas de arquivos Lustre Scratch Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos de 
rascunho do Amazon FSx 
for Lustre que você pode 
criar nessa conta.

Capacidade de armazenamento do Lustre 
Scratch

Cada região 
compatível:

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento (em GiB) 
que você pode configurar 
para todos os sistemas 
de arquivos de rascunho 
do Amazon FSx for Lustre 
nessa conta.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon FSx

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Backups do Lustre Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
backups iniciados pelo 
usuário que você pode ter 
para todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx for 
Lustre nessa conta.

IOPS SSD ONTAP Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim A quantidade total de 
IOPS de SSD permitida 
para todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx 
for NetApp ONTAP nessa 
conta.

Capacidade de armazenamento SSD do 
ONTAP

Cada região 
compatível: 524.288

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento SSD (em 
GiB) para todos os sistemas 
de arquivos Amazon FSx for 
NetApp ONTAP que você 
pode ter nessa conta.

Backups do ONTAP Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
backups iniciados pelo 
usuário para todos os 
sistemas de arquivos do 
Amazon FSx for NetApp 
ONTAP que você pode ter 
nessa conta.

Sistemas de arquivos ONTAP Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos 
Amazon FSx for NetApp 
ONTAP que você pode criar 
nessa conta.

Capacidade de produção do ONTAP Cada região 
compatível: 10.240

Sim A quantidade total de 
capacidade de transferência 
(em Mbps) permitida para 
todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx 
for NetApp ONTAP nessa 
conta.

Capacidade de armazenamento SSD do do 
OpenZFS

us-east-1:262.144

us-east-2:262.144

us-west-2:262.144

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 65.536

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento SSD 
(em GiB) que você pode 
configurar para todos 
os sistemas de arquivos 
Amazon FSx for OpenZFS 
nessa conta.

Versão 1.0
457

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-CD5E0524
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-57578687
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-E2C89679
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-C431DBA3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-C28C1403
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-C5F860DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/fsx/quotas/L-88479C21


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon FSx

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Capacidade de armazenamento SSD 
OpenZFS (por sistema de arquivos)

Cada região 
compatível: 524.288

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento SSD 
(em GiB) que você pode 
configurar para um sistema 
de arquivos do Amazon FSx 
para OpenZFS.

Backups do OpenZFS Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
backups iniciados pelo 
usuário para todos os 
sistemas de arquivos 
Amazon FSx for OpenZFS 
que você pode ter nessa 
conta.

IOPS de disco do OpenZFS Cada região 
compatível: 400.000

Sim A quantidade total de 
IOPS de disco permitida 
para todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx for 
OpenZFS nessa conta.

Sistemas de arquivos do OpenZFS Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos 
Amazon FSx for OpenZFS 
que você pode criar nessa 
conta.

Capacidade de transferência do OpenZFS Cada região 
compatível: 10.240

Sim A quantidade total de 
capacidade de transferência 
(em Mbps) permitida para 
todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx for 
OpenZFS nessa conta.

Capacidade de armazenamento HDD do 
Windows

Cada região 
compatível: 524.288

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento em HDD 
(em GiB) permitida para 
todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx for 
Windows File Server nessa 
conta.

Capacidade de armazenamento SSD do 
Windows.

Cada região 
compatível: 524.288

Sim A quantidade máxima 
de capacidade de 
armazenamento SSD (em 
GiB) para todos os sistemas 
de arquivos do Amazon FSx 
for Windows File Server que 
você pode ter nessa conta.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazônia GameLift

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Backups do Windows Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
backups iniciados pelo 
usuário para todos os 
sistemas de arquivos do 
Amazon FSx for Windows 
File Server que você pode 
ter nessa conta.

Sistemas de arquivos do Windows. Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sistemas de arquivos do 
Amazon FSx para Windows 
Server que você pode criar 
nessa conta.

Capacidade de taxa de transferência do 
Windows

Cada região 
compatível: 10.240

Sim A quantidade total de 
capacidade de transferência 
(em MBps) permitida para 
todos os sistemas de 
arquivos do Amazon FSx for 
Windows nessa conta.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• As cotas do Amazon FSx for Lustre no Manual do usuário do Amazon FSx for Lustre
• FSx para cotas ONTAP no Guia do usuário do FSx for ONTAP
• Cotas de FSx para OpenZFS no Guia do usuário do FSx for OpenZFS
• As cotas do Amazon FSx para Windows. No Manual do usuário do Amazon FSx for Windows File 

Server.

GameLift Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Note

A tabela de terminais de serviço a seguir é exibidaRegiões da AWS como regiões de 
origem GameLift da frota da Amazon. Para disponibilidade de localização remota, consulte
InfraestruturaAWS global.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 gamelift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazônia GameLift

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 gamelift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 gamelift.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 gamelift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 gamelift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

gamelift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

gamelift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 gamelift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 gamelift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 gamelift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Amazônia GameLift

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aliases por região Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
aliases permitidos por 
região.

Criar capacidade Todas as regiões 
compatíveis: 100 
gigabytes

Não A capacidade máxima 
(em gigabytes) disponível 
para versões de jogos 
carregadas por região. Você 
pode excluir compilações 
não utilizadas conforme 
necessário para abrir 
espaço para compilações 
adicionais ou maiores.

Construções por região Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
compilações de servidores 
de jogos permitidas (em 
qualquer status) por região.

Frotas por região Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de frotas 
permitidas (em qualquer 
status) por região.

Grupos de servidores de jogos por região Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
grupos de servidores de 
jogos permitidos por região.

Servidores de jogos por grupo de 
servidores de jogos

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
servidores de jogos 
permitidos por grupo de 
servidores de jogos.

Tamanho do arquivo de log da sessão do 
jogo

Todas as regiões 
compatíveis: 200 
megabytes

Não O tamanho máximo do 
arquivo (em megabytes) 
permitido para registros de 
sessões de jogos que são 
enviados para a Amazon 
GameLift no final de uma 
sessão de jogo.

Filas de sessões de jogos por região Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
filas de sessões de jogo 
permitidas por região.

Pares de valores-chave por string para 
mapear duplamente o atributo do jogador 
de matchmaking

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de pares 
de valores-chave em uma 
string para mapear duas 
vezes o atributo do jogador 
de matchmaking (SDM).

Localizações em uma frota por região Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de locais 
permitidos (em qualquer 
status) em uma frota por 
região.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazônia GameLift

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Configurações de matchmaking por região Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de configurações de 
matchmaking permitidas por 
região.

Conjuntos de regras de matchmaking por 
região

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
conjuntos de regras de 
matchmaking permitidos por 
região.

Máximo NewGameSessionsPerCreator por 
configuração de frota

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de novas 
sessões de jogo por criador 
permitidas na configuração 
da política de recursos da 
frota.

Máximo PolicyPeriodInMinutes por 
configuração de frota

Todas as regiões 
com suporte: 60

Sim O período máximo (em 
minutos) permitido na 
configuração da política de 
recursos de uma frota.

Atributos do jogador por jogador de 
matchmaking

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
atributos do jogador para 
cada jogador em um tíquete 
de matchmaking.

Sessões de jogador por sessão de jogos Todas as regiões 
com suporte: 200

Não O número máximo de 
sessões de jogadores que 
podem entrar em uma 
sessão de jogo.

Jogadores por bilhete de matchmaking Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
jogadores que podem ser 
incluídos em um tíquete de 
matchmaking.

Destinos da fila por fila de sessões de jogo Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
destinos de fila permitidos 
por fila de sessão de jogo.

Scripts por região Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
scripts de servidor de jogos 
permitidos por região.

Processos de servidor por instância 
(GameLift SDK v3 e superior)

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
processos de servidor 
simultâneos que podem ser 
executados em uma única 
instância ao usar o Amazon 
GameLift SDK versão 3 ou 
posterior.

Sequências de caracteres por lista 
de strings (atributo do jogador de 
matchmaking)

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
sequências de caracteres 
em uma lista de strings 
(SL) atributo de jogador de 
matchmaking.
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Referência geral do AWS Guia de referência
GameSparks

GameSparks Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 gamesparks.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 br.gamesparks.us-east-1.amazonaws.com FOI

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

www.gamesparks.ap-northeast-1.amazonaws.com FOI

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do script de código em nuvem Cada região 
compatível: 8.000

Não O número máximo de 
caracteres em um script de 
código de nuvem.

Usuários simultâneos Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
jogadores simultâneos para 
cada fase do jogo. Você 
não pode ajustar essa cota 
durante a pré-visualização.

Tamanho da configuração do jogo Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo (em 
MB) da configuração do seu 
jogo.

Jogos Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de jogos 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.
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S3 Glacier

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de chamadas de gerenciamento de 
conexão

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas de API do 
serviço de gerenciamento 
de conexões, por segundo, 
que você pode fazer nesta 
conta na região atual. Você 
não pode ajustar essa cota 
durante a pré-visualização.

Taxa de mensagens do cliente do jogo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
mensagens que uma 
conexão do cliente do jogo 
pode enviar a GameSparks 
cada 10 segundos. Você 
não pode ajustar essa cota 
durante a pré-visualização.

Taxa de chamadas de gerenciamento de 
jogos

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Não O número máximo de 
chamadas de API do 
serviço de gerenciamento 
de jogos por segundo que 
você pode fazer nesta conta 
na região atual. Você não 
pode ajustar essa cota 
durante a pré-visualização.

Instantâneos por jogo Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
instantâneos que você pode 
armazenar em um jogo.

WebSocket tamanho da mensagem Cada região 
compatível: 16.384 
Bytes

Não O tamanho máximo (em 
bytes) de uma WebSocket 
mensagem.

Endpoints e cotas do Amazon S3 Glacier
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, 
consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 glacier.us-east-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 glacier.us-east-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 glacier.us-west-1.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 glacier.us-west-2.amazonaws.com

glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 glacier.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 glacier.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 glacier.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

glacier.ca-central-1.amazonaws.com

glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS
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S3 Glacier

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

glacier.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 glacier.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 glacier.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 glacier.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 glacier.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 glacier.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

glacier.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 glacier.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do arquivo em GB. Cada região 
compatível: 40.000 
gigabytes

Não O tamanho máximo de um 
arquiamento.

Tamanho do arquivo. Cada região 
compatível: 4 
megabytes

Não O tamanho mínimo (em MB) 
de um arquivo (ou parte).

Tamanho de peças com várias partes. Cada região 
compatível: 4 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) das peças permitidas 
em um upload com várias 
partes.
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Global Accelerator

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de peças com várias partes. Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de peças 
permitido em um multipart 
O número máximo de peças 
em um multipart O número 
máximo de peças que

Número de solicitações de restauração 
aleatórias.

Cada região 
compatível: 35

Não O número de solicitações de 
restauração aleatórias por 
PiB armazenado por dia.

Número de etiquetas de cofre. Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que pode ser aplicado a um 
cofre.

Unidades de capacidade provisionada Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
unidades de capacidade 
provisionada disponíveis 
para compra por conta.

Cofres por conta da Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de cofres 
que uma conta pode ter.

AWS Global Acceleratorendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo ID da zona 
hospedada 
do 
Amazon 
Route 53*

Região 
Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 globalaccelerator.amazonaws.com HTTPS Z2BJ6XQ5FK7U4H

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aceleradores de roteamento 
personalizados porAWS conta

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
aceleradores de roteamento 
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Global Accelerator

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
personalizados para 
cadaAWS conta.

Grupos de endpoints por acelerador Cada região 
compatível: 42

Não O número máximo de 
grupos de endpoints por 
acelerador.

Endpoints por grupo de endpoints - 
Application Load Balancers

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
Application Load Balancers 
em um grupo de endpoints 
contendo somente 
endpoints ALB.

Endpoints por grupo de endpoints - 
instâncias do EC2

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
instâncias do EC2 em 
um grupo de endpoints 
contendo somente 
endpoints de instância do 
EC2.

Endpoints por grupo de endpoints - 
Endereços IP elásticos

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
endereços IP elásticos em 
um grupo de endpoints 
contendo somente 
endpoints de endereço IP 
elástico.

Endpoints por grupo de endpoints - 
Balanceadores de carga de rede

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
balanceadores de carga 
de rede em um grupo 
de endpoints contendo 
somente endpoints NLB.

Endpoints por grupo de endpoints - sub-
redes VPC

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de sub-
redes VPC em um grupo 
de endpoints contendo 
somente endpoints de sub-
rede.

Endpoints por grupo de endpoints - mais de 
um tipo de endpoint

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
endpoints em um grupo de 
endpoints contendo mais de 
um tipo de endpoint.

Ouvintes por acelerador Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
ouvintes para cada 
acelerador.

Substituições de portas por grupo de 
endpoints

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
substituições de porta para 
cada grupo de endpoints.

Intervalos de portas por ouvinte Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
intervalos de portas para 
cada ouvinte.
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Glue

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aceleradores padrão porAWS conta Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
aceleradores padrão para 
cadaAWS conta.

Etiquetas por acelerador Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas para cada 
acelerador.

AWS Glueendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 glue.us-east-2.amazonaws.com

glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 glue.us-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 glue.us-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 glue.us-west-2.amazonaws.com

glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 glue.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 glue.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

glue.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 glue.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Glue

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

glue.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

glue.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

glue.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

glue.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

glue.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

glue.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

glue.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 glue.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 glue.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 glue.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 glue.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 glue.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 glue.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

glue.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

glue.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

glue.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Glue

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 glue.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

glue.us-gov-east-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

glue.us-gov-west-1.amazonaws.com

glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tarefas simultâneas de aprendizado de 
máquina executadas por transformação

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
tarefas simultâneas 
executadas por 
transformação de 
aprendizado de máquina 
para essa conta.

Tamanho do arquivo de etiqueta Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Sim O tamanho máximo de 
um arquivo de etiqueta 
individual que pode ser 
importado.

Máximo de DPUs por endpoint de 
desenvolvimento

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
DPUs em seu endpoint de 
desenvolvimento.

Máximo de execuções simultâneas por 
conta

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
execuções simultâneas em 
sua conta.

Máximo de execuções simultâneas por 
trabalho

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
execuções simultâneas de 
um trabalho.

Conexão máxima por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
conexões em sua conta.

Número máximo de bancos de dados por 
conta da

Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
bancos de dados em sua 
conta.

Máximo de bancos de dados por catálogo Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
bancos de dados por 
catálogo.
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AWS Glue

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Endpoint máximo de desenvolvimento por 
conta

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo 
de endpoints de 
desenvolvimento em sua 
conta.

Máximo de funções por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
funções em sua conta.

Máximo de funções por banco de dados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
funções por banco de 
dados.

Máximo de trabalhos por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
trabalhos em sua conta.

Máximo de trabalhos por gatilho Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
trabalhos que um acionador 
pode iniciar.

Máximo de partições por conta da Cada região 
compatível: 
20.000.000

Sim O número máximo de 
partições em sua conta.

Máximo de partições por tabela Cada região 
compatível: 
10.000.000

Sim O número máximo de 
partições por tabela.

Máximo de configurações de segurança por 
conta

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
configurações de segurança 
em sua conta.

Capacidade de computação de 
sobressalente máxima consumida em 
unidades de processamento de dados 
(DPUs) por conta.

Cada região com 
suporte: 300

Sim A capacidade máxima de 
computação disponível em 
unidades de processamento 
de dados (DPUs) que você 
pode usar simultaneamente 
em sua conta.

Máximo de versões de tabela por conta Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
versões de tabelas em sua 
conta.

Máximo de versões de tabela por tabela Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo de 
versões de tabela por 
tabela.

Máximo de tabelas por conta da Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
mesas em sua conta.

Máximo de tabelas por banco de dados Cada região 
compatível: 200.000

Sim O número máximo de 
tabelas por banco de dados.
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AWS Glue

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de DPUs de tarefas por conta us-east-1:1.000

us-east-2:1.000

us-west-2:1.000

ap-norast-1:1.000

ap-
southeast-2:1.000

eu-west-1:1.000

Cada uma das 
outras regiões 
compatível: 500

Sim A capacidade máxima de 
computação em unidades 
de processamento de dados 
(DPUs) que você pode usar 
simultaneamente em sua 
conta.

Máximo de acionadores por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
acionadores em sua conta.

Número de registros do esquema. Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
registros de esquema 
porAWS região para essa 
conta.

Número de versões do esquema. Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
versões do esquema 
porAWS região para essa 
conta.

Número de crawlers por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
rastreadores em sua conta.

Número de rastreadores em execução 
simultânea por conta

Cada região 
compatível: 150

Sim O número máximo de 
rastreadores em execução 
simultânea em sua conta.

Número de transformações de machine 
learning de máquina da

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
transformações de 
aprendizado de máquina 
para essa conta.

Número de pares de valores-chave de 
metadados por versão do esquema.

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
pares de valores-chave de 
metadados da versão do 
esquema por versão do 
esquema.

Número de fluxos de trabalho Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de fluxos 
de trabalho em sua conta.
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Amazon Managed Grafana

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Total de tarefas simultâneas de 
aprendizado de máquina executadas para 
transformações por conta

Cada região 
compatível: 30

Sim O número total de 
tarefas simultâneas 
de transformação 
de aprendizado de 
máquina executadas 
para transformações de 
aprendizado de máquina 
nessa conta.

Para obter mais informações, consulte AWS Glue no  Guia do usuário do AWS GovCloud (US).

Os endpoints e cotas da Amazon Managed Grafana.
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 grafana.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 grafana.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 grafana.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

grafana.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Amazon Managed Grafana

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 grafana.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 grafana.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
O Amazon Managed Grafana tem as cotas a seguir.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de espaços de trabalho Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de áreas 
de trabalho que podem ser 
usadas nessa conta da 
atual.

Taxa de AssociateLicense solicitações 1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo 
de AssociateLicense 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de CreateWorkspace solicitações 1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo 
de CreateWorkspace 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de DeleteWorkspace solicitações 1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo 
de DeleteWorkspace 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de DescribeWorkspace solicitações 5 por segundo te te 
5 por segundo te te 
te te te 5 por

Não O número máximo de 
DescribeWorkspace 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de DescribeWorkspaceAuthentication 
solicitações

1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo de 
DescribeWorkspaceAuthentication 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de DisassociateLicense solicitações 1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo de 
DisassociateLicense 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.
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DataBrew

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de ListPermissions solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListPermissions solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo na região atual.

Taxa de ListWorkspaces solicitações 5 por segundo te te 
5 por segundo te te 
te te te 5 por

Não O número máximo de 
ListWorkspaces solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo na região atual.

Taxa de UpdatePermissions solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
UpdatePermissions 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de UpdateWorkspace solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
UpdateWorkspace 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Taxa de UpdateWorkspaceAuthentication 
solicitações

1 por segundo te 1 
por segundo te te 1 
por segundo te 1 por

Não O número máximo de 
UpdateWorkspaceAuthentication 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo na região 
atual.

Além disso, o Amazon Managed Grafana tem as seguintes cotas em cada espaço de trabalho

Recurso Ajustável Cota padrão

Alertas Não 100 por espaço de trabalho.

Painéis Não 2.000 por por área de trabalho.

Fontes de dados Não 2.000 por por área de trabalho.

Usuários Não 10.000 provisionados, 500 simultâneos por 
espaço de trabalho.

Chaves de API Não 100 por espaço de trabalho.

AWS Glue DataBrewendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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DataBrew

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 databrew.us-east-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 databrew.us-east-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 databrew.us-west-1.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 databrew.us-west-2.amazonaws.com

databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 databrew.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 databrew.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 databrew.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

databrew.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

databrew.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 databrew.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 databrew.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 databrew.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 databrew.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 databrew.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 databrew.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos porAWS conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
trabalhos que você pode 
executar ao mesmo tempo 
emAWS uma conta da.

Conjuntos de dados porAWS conta da 
conta da

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de dados 
que você pode criar naAWS 
conta da.

Empregos porAWS conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
trabalhos que você pode 
criar naAWS conta da.

Capacidade de nós porAWS conta Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de nós 
disponíveis para trabalhos 
em execução nessaAWS 
conta.

Projetos abertos porAWS conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
projetos que você pode 
abrir simultaneamente 
nessaAWS conta.

Projetos porAWS conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
projetos que você pode criar 
naAWS conta da.
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AWS Ground Station

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Receitas porAWS conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
receitas que você pode criar 
naAWS conta da.

Regras por regras por regras por regras por 
regras por regras

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
regras que você pode ter 
criados em regras que você 
pode ter criados em uma 
conta da.

Conjuntos de regras porAWS conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
regras que você pode criar 
nessaAWS conta da.

Conjuntos de dados por dados. Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
regras que você pode criar 
para um.

Agendamentos porAWS conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
agistristristrações que você 
pode criar naAWS conta da.

Versões por receita. Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
versões que você pode criar 
para uma conta da.

AWS Ground Stationendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 groundstation.us-east-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 groundstation.us-east-1.amazonaws.com

groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 groundstation.us-west-2.amazonaws.com

groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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AWS Ground Station

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 groundstation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

groundstation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 groundstation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 groundstation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

groundstation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 groundstation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite da Config Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
configurações permitidas.

Tempo máximo de entrega de contato Cada região 
compatível: 7

Sim Prazo máximo de entrega 
permitido para agendar um 
contato em dias

Limite do grupo de endpoints do Dataflow Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
grupos de endpoints de 
fluxo de dados permitidos.

Limite de endpoints de fluxo de dados por 
grupo

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
endpoints de fluxo de dados 
permitidos por grupo.

Limite de validação de efemérides Cada região 
compatível: 10

Sim Número máximo de 
efemérides fornecidas pelo 
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Referência geral do AWS Guia de referência
GuardDuty

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
cliente que serão validadas 
simultaneamente.

Duração máxima do contato Cada região 
compatível: 20

Sim A duração máxima de 
contato permitida em 
minutos

Limite do perfil da missão Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de perfis 
de missão permitidos.

Limite dos contatos programados Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
contatos programados 
permitidos

Limite dos minutos programados Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
minutos programados

GuardDuty Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 guardduty.us-east-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 guardduty.us-east-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 guardduty.us-west-1.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 guardduty.us-west-2.amazonaws.com

guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 guardduty.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 guardduty.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
481

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-CCFDE387
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-5342B9BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-DF7B6DEC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/groundstation/quotas/L-FED20749


Referência geral do AWS Guia de referência
GuardDuty

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 guardduty.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 guardduty.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

guardduty.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

guardduty.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 guardduty.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 guardduty.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 guardduty.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 guardduty.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 guardduty.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 guardduty.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

guardduty.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

guardduty.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

guardduty.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 guardduty.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Detectores Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
recursos de detectores que 
podem ser criados porAWS 
conta e região.

Filtros Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de filtros 
salvos porAWS conta e por 
região.

Período de retenção da descoberta Cada região 
compatível: 90

Não O número máximo de dias 
em que uma descoberta é 
mantida. Após 90 dias, as 
descobertas são excluídas.

Contas-membro Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
contas-membro associadas 
a uma conta mestra. Você 

Versão 1.0
483



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Health

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
pode ter uma conta mestra 
por detector.

Conjuntos de inteligência de ameaças Cada região 
compatível: 6

Não O número máximo de 
conjuntos de informações 
sobre ameaças que você 
pode adicionar porAWS 
conta e por região.

Conjuntos de IPs confiáveis Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conjuntos de IP confiáveis 
que você pode adicionar 
porAWS conta e por região.

AWS Healthendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 health.us-east-2.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

health-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 health.us-east-1.amazonaws.com

global.health.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

health.us-gov-west-1.amazonaws.com

health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obter mais informações, consulte Como acessar aAWS Health API no GuiaAWS Health do usuário.

Service Quotas
Este serviço não tem cotas.
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HealthLake

HealthLake Endpoints e cotas da Amazon
Regiões e endpoints da Amazon HealthLake

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 healthlake.us-east-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 healthlake.us-east-1.amazonaws.com

healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 healthlake.us-west-2.amazonaws.com

healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 healthlake.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Limitação e cotas para a Amazon HealthLake
A tabela a seguir descreve os limites de limitação do gerenciamento de recursos na Amazon 
HealthLake para cada conta de cliente. Para obter informações sobre os limites que podem ser 
alterados, consulte Limites de serviço da AWS. Para todas as operações, os usuários receberão uma 
mensagemThrottlingException de erro se os limites de limitação forem excedidos.

É permitida uma cota máxima de dez armazenamentos de dados por conta. Para obter informações sobre 
como solicitar um aumento de cota, consulte o centro de suporte do console para criar um caso.

Descrição Limite de transações por segundo (TPS), por 
minuto

Crie o HIRDataStore e exclua o HIRDataStore 1 solicitação por minuto

Descreva o armazenamento de dados do HIR 10 TPS

Listar armazenamentos de dados FHIR 10 TPS

CreateResource, ReadResource, DeleteResource 20 TPS

UpdateResource 100 TPS

GetCapabilities 10 TPS

SearchWithGet e SearchWithPost 100 TPS

StartFHIRImportJob e startFHIRExportJob 1 solicitação por minuto, somente 1 trabalho 
permitido por vez

Descreva FHIRImportJob, Descreva 
FHIRExportJob, ListFHIRImportJob, 
ListFHIRExportJob

10 TPS
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Descrição Limite de transações por segundo (TPS), por 
minuto

ListFhirImportJobs, ListFhirExportJobs 10 TPS

TagResource, UntagResource, 
ListTagsforResource

10 TPS

Máximo de caracteres para uma nota médica 
dentro do DocumentReference ResourceType 
(CreateResource/UpdateResource)

40 mil caracteres

A tabela a seguir lista as cotas deStartFHIRImportJob trabalho.

Descrição Limite

Tamanho máximo do trabalho de importação 500 GB

Tamanho máximo em disco de um arquivo 
importado

5 GB

Número máximo de arquivos 10.000

Extensão de arquivo suportada '.ndjson'

Honeycode e cotas do
Veja a seguir os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, algunsAWSserviços 
da oferecem endpoints do FIPS em regiões da selecionadas. Para obter mais informações, consulte
Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número 
máximo de recursos ou operações de serviço paraAWSconta. Para obter mais informações, consulte
Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon Honeycode tem um único endpoint: honeycode.us-west-2.amazonaws.com (HTTPS).

Service Quotas
Para obter mais informações, consulteLimites do sistema.

AWS Identity and Access Managementendpoints e 
cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iam.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iam.amazonaws.com

iam-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

iam.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iam.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iam.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 iam.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iam.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

iam.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

iam.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

iam.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iam.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iam.us-gov.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Chaves de acesso por usuário Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
chaves de acesso que você 
pode criar para um usuário 
do IAM.

Políticas gerenciadas pelo cliente por conta 
da

Cada região 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
políticas gerenciadas pelo 
cliente que podem ser 
criadas nessa conta da.

Grupos por conta Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
grupos do IAM que podem 
ser criados nessa conta da.

Grupos do IAM por usuário Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
grupos do IAM aos quais 
você pode adicionar um 
usuário do IAM.

Provedores de identidade por objeto de 
provedor SAML do IAM

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
provedores de identidade 
(IdPs) que você pode 
adicionar a um objeto de 
provedor IAM SAML.

Perfis de instância por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de perfis 
de instância que podem ser 
criados nessa conta da.

Chaves por provedor SAML Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
chaves que você pode 
atribuir a um provedor de 
SAML.

Dispositivos com MFA por usuário Cada região 
compatível: 8

Não O número máximo de 
dispositivos de MFA que 
você pode configurar para 
um usuário do IAM.

Políticas gerenciadas por grupo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
políticas gerenciadas 
do IAM que podem ser 
anexadas a um grupo do 
IAM.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Políticas gerenciadas por função Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
políticas gerenciadas 
do IAM que podem ser 
anexadas a uma função do 
IAM.

Políticas gerenciadas por usuário Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
políticas gerenciadas 
do IAM que podem ser 
anexadas a um usuário do 
IAM.

Comprimento gerenciado da política Cada região 
compatível: 6.144

Não O número máximo de 
caracteres em uma política 
gerenciada do IAM.

OpenId conectar provedores por conta da Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de 
conectores OpenID 
permitidos para umaAWS 
conta.

Duração da política de confiança da função Cada região 
compatível: 2.048

Sim O número máximo de 
caracteres em uma política 
de confiança de função do 
IAM.

Funções por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
funções do IAM que você 
pode criar nessa conta da.

Provedores de SAML por conta da Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
provedores de SAML que 
podem ser criados nessa 
conta da.

Chaves públicas SSH por usuário Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
chaves públicas SSH que 
você pode atribuir a um 
usuário do IAM.

Certificados de servidor por conta Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
certificados de servidor que 
você pode armazenar nessa 
conta.

Assinatura de certificados por usuário Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
certificados de assinatura 
que você pode carregar 
para um usuário do IAM.

Etiquetas por função Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que você pode atribuir a 
uma função do IAM.

Etiquetas por usuário Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que você pode atribuir a um 
usuário do IAM.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Usuários por conta Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
usuários do IAM que você 
pode criar para suaAWS 
conta da.

Versões por política gerenciada Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
versões que você pode 
salvar em uma política 
gerenciada do IAM nessa 
conta antes de substituir 
uma versão existente.

Para obter mais informações sobre cotas do IAM, consulte IAM eAWS STS cotas no Guia do usuário do 
IAM.

Cotas e endpoint do IAM Access Analyzer
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com

access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com

access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Acesse pré-visualizações por hora Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de pré-
visualizações de acesso por 
hora.

analisadores com zona de confiança de 
uma conta

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
analisadores com uma 
zona deAWS confiança por 
região

analisadores com zona de confiança da 
organização

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
analisadores por região 
em umaAWS conta com 
uma zona de confiança da 
organização.

Regras de arquivamento por analisador Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
regras de arquivamento por 
analisador.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

CloudTrail Arquivos de log do processados 
por geração de política

Cada região 
compatível: 100 mil

Não O número máximo de 
arquivos de CloudTrail log 
que podem ser processados 
por geração de política.

Gerações simultâneas de política Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
gerações de política 
simultâneas.

Tamanho dos CloudTrail dados de geração 
de política

Cada região 
compatível: 25 
gigabytes

Não O tamanho máximo dos 
CloudTrail dados por 
geração de política.

CloudTrail Intervalo de política Cada região 
compatível: 90

Não O intervalo de CloudTrail 
tempo máximo que você 
pode selecionar em dias ao 
gerar uma política.

Gerações de políticas por dia Ásia-southe

Esisia-southe

southe

UE do Sul da UE

Eu southe

Cada uma das 
outras regiões 
compatíveis:

Não O número máximo de 
gerações de política por dia.

AWS Identity and Access ManagementEndpoints e 
cotas do Roles Anywhere
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Recurso Descrição Valor padrão Ajustável

Taxa combinada de 
solicitações de API de 
solicitações de API de 
RestoreIque

O máximo de 
transações por segundo 
para ListTrustAnchors 
CreateTrustAnchor,, 
GetTrustAnchor, 
UpdateTrustAnchor, 
DeleteTrustAnchor 
EnableTrustAnchor, 
e DisableTrustAnchor 
solicitações 
combinadas.

1 por segundo Sim

Taxa combinada de 
solicitações de perfil

O máximo de 
transações por segundo 
para ListProfiles 
CreateProfile,, 
GetProfile, 
UpdateProfile, 
DeleteProfile 
EnableProfile, 
e DisableProfile 
solicitações 
combinadas.

1 por segundo Sim

Taxa combinada de 
solicitações de assuntos

O máximo de 
transações por 
segundo ListSubjects e 
GetSubject solicitações 
combinadas de.

1 por segundo Sim
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Recurso Descrição Valor padrão Ajustável

Taxa combinada de 
solicitações de tags

O máximo de 
transações por 
segundo para 
ListTagsForResource 
solicitações combinadas 
de TagResource 
UntagResource, e.

1 por segundo Sim

Taxa combinada de 
solicitações de CRL

O máximo de 
transações por segundo 
para ListCrls GetCrl,, 
ImportCrl, UpdateCrl, 
DeleteCrl EnableCrl, e 
DisableCrl solicitações 
combinadas.

1 por segundo Sim

Taxa de CreateSession 
solicitações

O máximo de 
transações por segundo 
para CreateSession 
solicitações.

10 por segundo Sim

Âncoras de confiança O número máximo de 
âncoras de confiança do 
que podem ser criadas 
em uma conta da.

50 Sim

Perfis O número máximo de 
perfis do que podem ser 
criados em uma conta 
da.

250 Sim

CRLs por âncora de 
confiança

O número máximo de 
Listas de Revogação 
de Certificados (CRLs) 
que você pode criar por 
âncora de confiança em 
uma conta.

2 Não

Certificados por âncora 
fiduciária

O número máximo de 
certificados do que 
podem ser criados por 
âncora de confiança em 
uma conta da.

2 Não

Para obter mais informações, consulte As cotas do IAM Roles Anywhere no Guia do usuário do IAM Roles 
Anywhere.

AWSEndpoints e cotas do Systems Manager
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
Incident Manager

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Incident Manager Contacts acts

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 ssm-contacts HTTPS

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 ssm-contacts HTTPS

Oeste dos EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 ssm-contacts HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 ssm-contacts HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 ssm-contacts HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 ssm-contacts HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 ssm-contacts HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 ssm-contacts HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 ssm-contacts HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 ssm-contacts HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 ssm-contacts HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 ssm-contacts HTTPS

Europa (Londres) eu-west-2 ssm-contacts HTTPS

Europa (Paris) eu-west-3 ssm-contacts HTTPS

Europa (Estocolmo) eu-north-1 ssm-contacts HTTPS

América do Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-contacts HTTPS

Service Quotas
Incident Manager

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Todas as solicitações de operações por 
segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de todas 
as outras solicitações de 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
operação por segundo que 
você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

CreateReplicationSet solicitações por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
CreateReplicationSet 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

CreateResponsePlan solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
CreateResponsePlan 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

CreateTimelineEvent solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
CreateTimelineEvent 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DeleteIncidentRecord solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DeleteIncidentRecord 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DeleteReplicationSet solicitações por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
DeleteReplicationSet 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DeleteResourcePolicy solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DeleteResourcePolicy 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DeleteResponsePlan solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DeleteResponsePlan 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DeleteTimelineEvent solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DeleteTimelineEvent 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

GetTimelineEvent solicitações por segundo Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo 
de GetTimelineEvent 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Incidentes por plano de resposta por mês Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
incidentes por plano de 
resposta por mês.

ListTimelineEvent solicitações por segundo Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo 
de ListTimelineEvent 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

PutResourcePolicy solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
PutResourcePolicy 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

Regiões por conjunto de replicação Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
regiões por replicação 
definida nessa conta.

Itens relacionados por incidente Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de itens 
relacionados por incidente.

Conacts de replicação por conta da Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conjuntos de replicação 
reservados para esta conta.

StartIncident solicitações por segundo Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
StartIncident solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

TagResource solicitações por segundo Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

Cronograma de eventos por incidente Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
eventos do cronograma por 
incidente.

UntagResource solicitações por segundo Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
UntagResource solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

UpdateDeleteProtection solicitações por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
UpdateDeleteProtection 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

UpdateIncidentRecord solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
UpdateIncidentRecord 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

UpdateRelatedItems solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
UpdateRelatedItems 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

UpdateReplicationSet solicitações por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
UpdateReplicationSet 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

UpdateResponsePlan solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
UpdateResponsePlan 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

UpdateTimelineEvent solicitações por 
segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
UpdateTimelineEvent 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

Incident Manager Contacts acts

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AcceptPage Cota de aceleração da API Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
AcceptPage solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

Cota de aceleração da API para todas as 
outras operações

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de todas 
as outras solicitações de 
operação por segundo que 
você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

Canais de contato por estágio Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
canais de contato por 
estágio do plano nesta 
conta na região da atual.

Contatos por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de Inacts 
reservados para esta conta 
na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Inacts por rotação Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de Inacts 
em uma única rotação.

DescribeEngagement Cota de aceleração 
da API

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DescribeEngagement 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

DescribePage Cota de aceleração da API Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DescribePage solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

Cota de aceleração de engajamento por e-
mail

Cada região 
compatível: 0,05

Não O número máximo de 
e-mails por contato por 
segundo que o serviço 
pode enviar nessa conta na 
região da atual

GetContact Cota de aceleração da API Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
GetContact solicitações 
por segundo que você 
pode enviar nessa conta na 
região da atual.

ListEngagements Cota de aceleração da 
API

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo 
de ListEngagements 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

ListPageReceipts Cota de aceleração da 
API

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo 
de ListPageReceipts 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

ListPagesByContact Cota de aceleração da 
API

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
ListPagesByContact 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

ListPagesByEngagement Cota de 
aceleração da API

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
ListPagesByEngagement 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Cota de aceleração de API não mutante 
relacionada à rotação

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
solicitações de API não 
mutantes relacionadas 
à rotação por segundo 
que você pode enviar 
nessa conta na região 
da atual. Aplica-se 
individualmente aos 
ListRotationShiftsActivity 
comandos GetRotation 
GetRotationOverride 
ListPreviewRotationShifts, 
ListRotationOverrides 
ListPreviewRotationShifts,,, 
e.

Rotações por conta da Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
rotações reservados para 
esta conta na região atual.

Rotações por cronograma Cada região 
compatível: 8

Não O número máximo 
de rotações em um 
cronograma.

Cota de aceleração de engajamento por 
SMS

Cada região 
compatível: 0,05

Não O número máximo de 
mensagens de SMS por 
contato por segundo que o 
serviço pode enviar nessa 
conta na região da atual

Estágios por plano Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de estágios por plano 
reservados para esta conta 
na região atual.

StartEngagement Cota de aceleração da 
API

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo 
de StartEngagement 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

StopEngagement Cota de aceleração da 
API

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de StopEngagement 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região da atual.

Cota de aceleração de engajamento por 
voz

Cada região 
compatível: 0,01

Não O número máximo de 
chamadas de voz por 
contato por segundo que o 
serviço pode enviar nessa 
conta na região da atual

A unidade para as cotas de aceleração da API são as solicitações por segundo.
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Endpoints e cotas do Amazon Inspector
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 inspector2.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 inspector2.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 inspector2.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 inspector2.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 inspector2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 inspector2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

inspector2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

inspector2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 inspector2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 inspector2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 inspector2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 inspector2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 inspector2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

inspector2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 inspector2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de regras de supressão Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
regras de supressão 
permitidas por conta.

Para obter mais informações, Amazon Inspector as cotas do Amazon Inspector.

Amazon Inspector Classic
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
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consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 inspector.us-east-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 inspector.us-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 inspector.us-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 inspector.us-west-2.amazonaws.com

inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 inspector.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

inspector.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 inspector.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 inspector.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 inspector.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(US-West)

us-gov-
west-1

inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com

inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Destinos de avaliação Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
destinos de avaliação 
que você pode ter em um 
determinado momento por 
conta por região.

Modelos de avaliação Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
modelos de avaliação 
que você pode ter em um 
determinado momento por 
conta por região.

Execuções de avaliação Cada região 
compatível: 50.000

Sim O número máximo de 
execuções de avaliação 
que podem ser criadas por 
conta por região. Você pode 
ter várias execuções de 
avaliação acontecendo ao 
mesmo tempo, desde que 
os destinos de avaliação 
usados para esses 
execuções não tenham 
sobreposição de instâncias 
do EC2.

Instâncias em que executam avaliações Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
instâncias do EC2 que 
podem ser incluídas em 
todas as avaliações em 
execução por conta e por 
região.

Para obter mais informações, consulte o .Amazon Inspector InspecClassicnaAmazon Inspector.

AWS IoT 1-Clickenddo do do do do do do do
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
AWS IoT 1-ClickAPI de projetos

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 projects.iot1click.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 projects.iot1click.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 projects.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

projects.iot1click.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

projects.iot1click.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 projects.iot1click.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 projects.iot1click.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Para obter mais informações, consulte o .AWS IoT 1-ClickReferência da API do projeto.

AWS IoT 1-ClickAPI de dispositivos

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 devices.iot1click.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Para obter mais informações, consulte o .AWS IoT 1-ClickReferência da API do dispositivo.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AssociateDeviceWithPlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
AssociateDeviceWithPlacement 
API.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ClaimDevicesByClaimCode TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
ClaimDevicesByClaimCode 
API.

CreatePlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o CreatePlacement 
API.

CreateProject TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o CreateProject API.

DeletePlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o DeletePlacement 
API.

DeleteProject TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o DeleteProject API.

DescribeDevice TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o DescribeDevice API.

DescribePlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o DescribePlacement 
API.

DescribeProject TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o DescribeProject API.

DisassociateDeviceFromPlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
DisassociateDeviceFromPlacement 
API.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

FinalizeDeviceClaim TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o FinalizeDeviceClaim 
API.

GetDeviceMethods TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o GetDeviceMethods 
API.

GetDevicesInPlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
GetDevicesInPlacement 
API.

InitiateDeviceClaim TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o InitiateDeviceClaim 
API.

InvokeDeviceMethod TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o InvokeDeviceMethod 
API.

ListDeviceEvents TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o ListDeviceEvents 
API.

ListDevices TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o ListDevices API.

ListPlacements TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o ListPlacements API.

ListProjects TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o ListProjects API.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ListTagsForResource TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem ser feitas 
para o ListTagsForResource 
API.

TagResource TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
TagResource API.

UnclaimDevice TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
UnclaimDevice API.

UntagResource TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
UntagResource API.

UpdateDeviceState TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
UpdateDeviceState API.

UpdatePlacement TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
UpdatePlacement API.

UpdateProject TPS Cada região 
compatível: 10

Não O número de transações 
por segundo (TPS) que 
podem ser feitas para o 
UpdateProject API.

AWS IoT Analyticsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
512



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Analytics

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atividades por pipeline Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
atividades que você pode 
ter em um funil.

Tamanho do Batch de BatchPutMessage 
mensagens

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
mensagens que podem ser 
enviadas por lote usando o 
BatchPutMessage API.

Canais por conta da Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
canais do que podem ser 
criados nessa conta da.

Execuções simultâneas de conjuntos de 
dados de contêiner

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
execuções do conjunto 
de dados do contêiner 
que podem ocorrer 
simultaneamente.

Geração simultânea de conteúdo de 
conjuntos de dados

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
conteúdos do conjunto de 
dados que você pode gerar 
simultaneamente.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conjuntos de dados de contêiner 
acionados por conjunto de dados SQL

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
conjuntos de dados de 
contêiner que podem ser 
acionados a partir de um 
único conjunto de dados 
SQL.

Conjuntos de dados por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
conjuntos de dados do que 
podem ser criados nessa 
conta da.

datastore por conta da Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
armazenamentos de dados 
que você pode criar nessa 
conta.

Profundidade do Parquet SchemaDefinition 
coluna

Cada região 
compatível: 100

Sim A profundidade máxima 
que você pode definir 
para cada coluna em um 
armazenamento de dados 
usando o formato Parquet.

Intervalo mínimo de atualização do 
conjunto de dados

Cada região 
compatível: 15

Sim O tempo mínimo entre as 
atualizações do conjunto de 
dados (em minutos).

Número de Parquet SchemaDefinition 
colunas

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de colunas que você 
pode definir para um 
armazenamento de dados 
usando o formato Parquet.

Número de StartPipelineReprocessing 
pedidos

Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
StartPipelineReprocessing 
Solicitações de API que 
você pode fazer a cada 
24 horas para reprocessar 
as mensagens do mesmo 
canal por meio de um 
pipeline.

Número de partições em um 
armazenamento de dados

Cada região 
compatível: 100.000

Sim O número máximo de 
partições em um datastore.

Pipoprimitivo por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
pipelines do que podem ser 
criados nessa conta da.

Rate de BatchPutMessage mensagens Cada região 
compatível: 100.000

Sim O número máximo de 
mensagens que podem 
ser enviadas por segundo 
por canal usando o 
BatchPutMessage API.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Rate de CreateDatasetContent pedidos Cada região 
compatível: 1

Sim O número máximo de 
CreateDatasetContent 
Solicitações de API que 
você pode fazer por 
segundo por conjunto de 
dados.

Rate de RunPipelineActivity pedidos Cada região 
compatível: 1

Sim O número máximo de 
RunPipelineActivity 
Solicitações de API que 
você pode fazer por 
segundo.

Rate de SampleChannelData pedidos Cada região 
compatível: 1

Sim O número máximo de 
SampleChannelData 
Solicitações de API que 
podem ser feitas por 
segundo por canal.

Tamanho do BatchPutMessage mensagens Cada região 
compatível: 128 
Kilobytes

Não O tamanho máximo de 
uma mensagem que você 
pode enviar usando o 
BatchPutMessage API.

Para obter mais informações, consulte:AWS IoT AnalyticscotasnaAWS IoT AnalyticsGuia do usuário do.

AWS IoT Coreendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço paraAWS IoT Core.

Note

Você pode usar esses endpoints para realizar as operações na Referência daAWS IoT API. Os 
endpoints nas seções a seguir são diferentes dos endpoints do dispositivo, que fornecem aos 
dispositivos uma interface de publicação/assinatura do MQTT e um subconjunto das operações 
da API. Para obter mais informações sobre os terminais de dados, acesso a credenciais e 
gerenciamento de tarefas usados pelos dispositivos, consulte Endpoints de dispositivos deAWS 
IoT.
Para obter informações sobre como se conectar e usar osAWS IoT endpoints, consulte
Conectando dispositivosAWS IoT no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Tópicos
• AWS IoT Core- pontos finais do plano de controle (p. 516)
• AWS IoT Core- pontos finais do plano de dados (p. 517)
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• AWS IoT Device Management- terminais de dados de trabalhos (p. 519)
• AWS IoT Device Management- terminais de tunelamento seguros (p. 521)
• AWS IoTAdição de endpoints do FIPS (p. 523)

AWS IoT Core- pontos finais do plano de controle

A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos paraAWS IoT Core - operações do 
plano de controle. Para obter informações sobre as operações suportadas pelos endpoints do plano de 
controleAWS IoT Core -, consulte AWS IoToperações na Referência daAWS IoT API.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core- pontos finais do plano de dados
Os pontos finais do plano de dadosAWS IoT Core - são específicos para cadaConta da AWSRegião da 
AWS e. Para encontrar o endpoint do plano de dadosAWS IoT Core - para seuConta da AWS eRegião da 
AWS, use o comando describe-endpointCLI mostrado aqui ou a API DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Esse comando retorna o endpoint da API do plano de dados no seguinte formato:

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpointsAWS IoT Core - do plano de dados, 
consulte operações do plano deAWS IoT dados na Referência daAWS IoT API.
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A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpointsConta da AWS específicos de cada 
umRegião da AWS queAWS IoT Core suporta. Na coluna Endpoint, oaccount-specific-prefix do 
endpoint específico da sua conta é substituído pelodata mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management- terminais de dados de trabalhos

Os endpoints de dadosAWS IoT Device Management - jobs são específicos para cadaConta da 
AWSRegião da AWS e. Para encontrar o endpoint de dadosAWS IoT Device Management - jobs para 
seuConta da AWS eRegião da AWS, use o comando describe-endpointCLI mostrado aqui ou a API
DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Esse comando retorna o endpoint da API do plano de dados Jobs no seguinte formato:

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints de dadosAWS IoT Device 
Management - jobs, consulte operações do plano de dados deAWS IoT tarefas na Referência daAWS IoT 
API.

A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos que oferecemAWS IoT Core suporte 
para operações de dados de trabalho. Na coluna Endpoint, oaccount-specific-prefix do endpoint 
específico da sua conta substitui o prefixo mostrado na representação genérica do endpoint.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 prefixo .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefixo .jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 prefixo .jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo .jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 prefixo .jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 prefixo .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

prefixo .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

prefixo .jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

prefixo .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

prefixo .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

prefixo .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 prefixo .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

prefixo .jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

prefixo .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefixo .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 prefixo .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 prefixo .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 prefixo .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

prefixo .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

prefixo .jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 prefixo .jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

prefixo .jobs.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management- terminais de tunelamento seguros

A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos que oferecemAWS IoT Core suporte 
para operações seguras de tunelamento. Para obter mais informações, consulte operações de 
tunelamentoAWS IoT seguro na ReferênciaAWS IoT da API.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoTAdição de endpoints do FIPS

AWS IoTproporciona endpoints compatíveis com o Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. 
Escolha o endpoint adequado compatível com FIPS para acessarAWS IoT recursos em suaAWS região 
a partir do FIPS Endpoints by Service. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS fornecidos 
peloAWS IoT, consulte Conectando-se aos endpointsAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Índice

• AWS IoT Coreregras, limites e cotas do motor (p. 523)
• AWS IoT CoreLimites de limitação de API (p. 526)
• AWS IoT Core for LoRaWANlimites e cotas (p. 541)
• AWS IoT CoreLimites e cotas do serviço Device Shadow (p. 553)
• AWS IoT CoreLimites e cotas de aprovisionamento de frota (p. 555)
• AWS IoT Corelimites e cotas de protocolo e intermediário de mensagens (p. 557)
• AWS IoT Corelimites e cotas do provedor de credenciais (p. 567)
• AWS IoT Corelimites e cotas de segurança e identidade (p. 568)
• Entrega de arquivos baseada em MQTT (p. 572)
• AWS IoT Core Device Advisorlimites e cotas (p. 572)

Note

Os limites e cotas dessesAWS IoT Device Management recursos:AWS IoT registro, indexação 
deAWS IoT frotaAWS IoT Secure Tunneling,AWS IoT empregos e Fleet Hub forAWS IoT 
Device Management podem ser encontrados em CotasAWS IoT Device Management de 
serviço (p. 595). Para ver os limites e cotas do recurso de localização doAWS IoT Core 
dispositivo, consulte CotasAWS IoT Core do serviço de localização (p. 631) do dispositivo.

AWS IoT Coreregras, limites e cotas do motor

Esta seção descreve os limites e cotas do mecanismo deAWS IoT Core regras.
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AWS IoT Coremotor de regras

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Maximum number 
of actions per 
rule

O número máximo 
de entradas na 
propriedade de 
ações da regra.

10 10 Não

Maximum number 
of rules per 
AWS account

O número máximo 
de regras que 
podem ser 
definidas em uma 
únicaConta da 
AWS.

1000 1000 Sim

Rule 
evaluations 
per second per 
AWS account

O número 
máximo de regras 
que podem 
ser avaliadas 
por segundo 
porConta da 
AWS. Essa cota 
inclui avaliações 
de regras que 
resultam de 
mensagens 
recebidas do Basic 
Ingest.

20000 2000 Sim

Rule size

O tamanho 
máximo que 
uma definição 
de documento 
de regra pode 
conter, medido 
pelo número 
de caracteres 
codificados em 
UTF-8, incluindo 
espaços em 
branco.

256 quilobytes 256 quilobytes Não

* SelecioneRegiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (EAU), Europa 
(Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong),AWS GovCloud (Leste dos EUA), Oeste dos EUAAWS GovCloud (N. da 
Califórnia), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)
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AWS IoT Coremecanismo de regras, ações HTTP, limites e cotas

AWS IoT CoreAção HTTP

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

HTTP Action: 
Maximum length of 
an endpoint URL

Tamanho máximo de 
um URL de endpoint 
para a ação HTTP da 
regra de tópico.

2 quilobytes Não

HTTP Action: 
Maximum number of 
headers per action

Número máximo de 
cabeçalhos por ação 
HTTP. Ao especificar 
a lista de cabeçalhos 
a serem incluídos na 
solicitação HTTP, ela 
deve conter uma chave 
de cabeçalho e um 
valor de cabeçalho. 
Para saber mais, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/https-
rule-action .html.

100 Não

HTTP Action: 
Maximum size of a 
header key

Tamanho máximo 
de uma chave de 
cabeçalho para a ação 
HTTP da regra de 
tópico. O arquivo de 
cabeçalho de uma 
solicitação HTTP 
inclui essa chave de 
cabeçalho e um valor de 
cabeçalho.

256 Não

HTTP Action: 
Maximum topic rule 
destinations per 
AWS account

Número máximo de 
destinos de regras 
de tópicoConta da 
AWS por ação HTTPS 
da regra de tópico. 
Você deve confirmar 
e ativar os endpoints 
HTTPS antes que o 
mecanismo de regras 
possa usá-los. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
iot/latest/
developerguide/rule-
destination.html.

1000 Não

Tempo limite da 
solicitação para a ação 

3.000 Não

Versão 1.0
525

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E73822
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5C16DE50
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-927E0A91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8E2FCD9D


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

HTTP Action: 
Request timeout

HTTP da regra de 
tópico. O mecanismo 
deAWS IoT regras 
repete a ação HTTPS 
até que o tempo total 
para concluir uma 
solicitação exceda a 
cota de tempo limite.

Recurso Value (Valor) Ajustável

Portas TCP usadas para ações 
HTTP

443, 843 Não

AWS IoT Coremecanismo de regras Apache Kafka, ações, limites e cotas

Recurso Limites

Portas do servidor Bootstrap 9000-9100

Centro de distribuição de chaves Kerberos (KDC) 88

AWS IoT Coremecanismo de regras: ações, limites e cotas da VPC

Recurso Quota

Número máximo de destinos de VPC 5 por conta por região

AWS IoT CoreLimites de limitação de API
Esta tabela descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para cada 
uma dessas ações daAWS IoT Core API.

AWS IoT CoreLimites de taxa da API

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

AcceptCertificateTransfer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
AcceptCertificateTransfer 
API.

10 10 Sim

O número máximo 
de transações 
por segundo 

15 15 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

AttachPolicy 
API TPS

(TPS) que podem 
ser feitas para a 
AttachPolicy API.

AttachPrincipalPolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
AttachPrincipalPolicy 
API.

15 15 Sim

CancelCertificateTransfer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CancelCertificateTransfer 
API.

10 10 Sim

ClearDefaultAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ClearDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sim

CreateAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateAuthorizer 
API.

10 10 Não

CreateCertificateFromCsr 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateCertificateFromCsr 
API.

15 15 Sim

CreateDomainConfiguration 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateDomainConfiguration 
API.

1 1 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

CreateKeysAndCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateKeysAndCertificate 
API.

10 10 Sim

CreatePolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreatePolicy API.

10 10 Sim

CreatePolicyVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreatePolicyVersion 
API.

10 10 Sim

CreateProvisioningClaim 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateProvisioningClaim 
API.

10 10 Sim

CreateProvisioningTemplate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateProvisioningTemplate 
API.

10 10 Não

CreateProvisioningTemplateVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 Não

CreateRoleAlias 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateRoleAlias 
API.

10 10 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

CreateTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateTopicRule 
API.

5 5 Não

CreateTopicRuleDestination 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateTopicRuleDestination 
API.

5 5 Não

DeleteAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteAuthorizer 
API.

10 10 Não

DeleteCACertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) 
que podem ser 
feitas para a API 
DeleteCACertificate.

10 10 Sim

DeleteCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteCertificate 
API.

10 10 Sim

DeleteDomainConfiguration 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteDomainConfiguration 
API.

10 10 Não

DeletePolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeletePolicy API.

10 10 Sim

Versão 1.0
529

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E817179B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E817179B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BBB14FFD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BBB14FFD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E97F34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B6E97F34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-944099F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-EEB8F0B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FBA96CAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-FBA96CAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-58129C66


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DeletePolicyVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeletePolicyVersion 
API.

10 10 Sim

DeleteProvisioningTemplate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sim

DeleteProvisioningTemplateVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 Não

DeleteRegistrationCode 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteRegistrationCode 
API.

10 10 Sim

DeleteRoleAlias 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteRoleAlias 
API.

10 10 Não

DeleteTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteTopicRule 
API.

20 5 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DeleteTopicRuleDestination 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteTopicRuleDestination 
API.

5 5 Não

DeleteV2LoggingLevel 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para 
aLoggingLevel API 
DeleteV2.

2 2 Não

DescribeAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAuthorizer 
API.

10 10 Sim

DescribeCACertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) 
que podem ser 
feitas para a API 
DescribeCACertificate.

10 10 Sim

DescribeCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeCertificate 
API.

10 10 Sim

DescribeCertificateTag 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeCertificateTag 
API.

10 10 Sim

DescribeDefaultAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DescribeDomainConfiguration 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeDomainConfiguration 
API.

10 10 Sim

DescribeEndpoint 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeEndpoint 
API.

10 10 Não

DescribeProvisioningTemplate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sim

DescribeProvisioningTemplateVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeProvisioningTemplateVersion 
API.

10 10 Sim

DescribeRoleAlias 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeRoleAlias 
API.

10 10 Sim

DetachPolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DetachPolicy API.

15 15 Sim

DetachPrincipalPolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DetachPrincipalPolicy 
API.

15 15 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DisableTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DisableTopicRule 
API.

5 5 Não

EnableTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
EnableTopicRule 
API.

5 5 Não

GetEffectivePolicies 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetEffectivePolicies 
API.

5 5 Sim

GetLoggingOptions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetLoggingOptions 
API.

2 2 Não

GetPolicy API 
TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetPolicy API.

10 10 Sim

GetPolicyVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetPolicyVersion 
API.

15 15 Sim

GetRegistrationCode 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetRegistrationCode 
API.

10 10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

GetRetainedMessage 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
que podem ser 
feitas para a 
GetRetainedMessage 
API.

500 50 Sim

GetTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetTopicRule API.

200 20 Não

GetTopicRuleDestination 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
GetTopicRuleDestination 
API.

50 5 Não

GetV2LoggingOptions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para 
aLoggingOptions 
API Getv2.

2 2 Não

ListAttachedPolicies 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAttachedPolicies 
API.

15 15 Sim

ListAuthorizers 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuthorizers 
API.

10 10 Sim

ListCACertificates 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListCACertificates.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B2DA2A45
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9BF00264
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-15185D92


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

ListCertificates 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListCertificates 
API.

10 10 Sim

ListCertificatesByCA 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que 
podem ser feitas 
para a API da 
ListCertificatesBy 
CA.

10 10 Sim

ListDomainConfigurations 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListDomainConfigurations 
API.

10 10 Sim

ListOutgoingCertificates 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListOutgoingCertificates 
API.

10 10 Sim

ListPolicies 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListPolicies API.

10 10 Sim

ListPolicyPrincipals 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListPolicyPrincipals 
API.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97DA2C60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5A0AFD83
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4BDBE56D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-56AB20B6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2B86A5A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-073010AA


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

ListPolicyVersions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListPolicyVersions 
API.

10 10 Sim

ListPrincipalPolicies 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListPrincipalPolicies 
API.

15 15 Sim

ListProvisioningTemplateVersions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListProvisioningTemplateVersions 
API.

10 10 Sim

ListProvisioningTemplates 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListProvisioningTemplates 
API.

10 10 Sim

ListRetainedMessages 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
que podem ser 
feitas para a 
ListRetainedMessages 
API.

10 10 Sim

ListRoleAliases 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListRoleAliases 
API.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E67DF416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-129466FE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-80CBA176
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-53E8A280
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0AA974E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F22E433B


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

ListTargetsForPolicy 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListTargetsForPolicy 
API.

10 10 Sim

ListTopicRuleDestinations 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListTopicRuleDestinations 
API.

1 1 Não

ListTopicRules 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListTopicRules 
API.

1 1 Não

ListV2LoggingLevels 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para 
aLoggingLevels 
API ListV2.

2 2 Não

Maximum number 
of resource-
specific 
logging 
configurations 
per AWS 
account

O número máximo 
de configurações 
de log específicas 
do recurso 
que podem ser 
definidas em uma 
únicaConta da 
AWS.

1000 1000 Não

RegisterCACertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações por 
segundo (TPS) 
que podem ser 
feitas para a API 
RegisterCACertificate.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D7C50543
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-CFF04779
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-860C3E36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D74B77D3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E1FD4738
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B3AC62F0


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

RegisterCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
RegisterCertificate 
API.

10 10 Sim

RegisterCertificateWithoutCA 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que 
podem ser feitas 
para a API da 
RegisterCertificateWithout 
CA.

10 10 Sim

RejectCertificateTransfer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
RejectCertificateTransfer 
API.

10 10 Sim

ReplaceTopicRule 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ReplaceTopicRule 
API.

5 5 Não

SetDefaultAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
SetDefaultAuthorizer 
API.

10 10 Sim

SetDefaultPolicyVersion 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
SetDefaultPolicyVersion 
API.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8C0011A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4671C7C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E82C8FBF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D12550DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-51C95546
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-4F16A45D


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

SetLoggingOptions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
SetLoggingOptions 
API.

2 2 Não

SetV2LoggingLevel 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para 
aLoggingLevel API 
SETv2.

2 2 Não

SetV2LoggingOptions 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para 
aLoggingOptions 
API SETv2.

2 2 Não

TestAuthorization 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
TestAuthorization 
API.

10 10 Não

TestInvokeAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
TestInvokeAuthorizer 
API.

10 10 Não

TransferCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
TransferCertificate 
API.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-79328B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BF6AC917
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-137EE1A7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-31D9CC26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-39DBF618
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-9A4156D0


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

UpdateAuthorizer 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateAuthorizer 
API.

10 10 Sim

UpdateCACertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateCACertificate.

10 10 Sim

UpdateCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateCertificate 
API.

10 10 Sim

UpdateCertificateMode 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateCertificateMode 
API.

10 10 Sim

UpdateCertificateTag 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateCertificateTag 
API.

10 10 Sim

UpdateDomainConfiguration 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateDomainConfiguration 
API.

10 10 Sim

UpdateProvisioningTemplate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateProvisioningTemplate 
API.

10 10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6355B513
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-A755E860
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-77B523DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-06D0B96B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-B9586B46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D624FA43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1FD03A8A


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

UpdateRoleAlias 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateRoleAlias 
API.

10 10 Sim

UpdateTopicRuleDestination 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateTopicRuleDestination 
API.

5 5 Não

* SelecioneRegiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (EAU), Europa 
(Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong),AWS GovCloud (Leste dos EUA), Oeste dos EUAAWS GovCloud (N. da 
Califórnia), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)

AWS IoT Core for LoRaWANlimites e cotas

Cotas de dados de dados do dispositivo

As cotas de serviço a seguir se aplicam aos dados doAWS IoT Core for LoRaWAN dispositivo, que são 
transmitidos entre dispositivos LoRa WAN, gatewaysAWS IoT Core for LoRaWAN e.

AWS IoT Wirelesslimitação da API de dispositivos

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sim

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Limite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

Limite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-447FFBFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-BD9799A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6796B05C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3B5AF547
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4F7C7CD3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sim

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Limite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Limite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 Não

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Limite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Limite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Limite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sim

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Limite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Limite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Limite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A755236A
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Controle de utilização da API do AWS IoT Core for LoRaWAN

As tabelas a seguir descrevem o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser 
feitas para cada ação na APIAWS IoT Wireless, que incluiAWS IoT Core a integração entre LoRa WAN e 
Amazon Sidewalk.

AWS IoT Wirelesslimitação da API do gateway

Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs usadas com gateways LoRa WAN. Os gateways roteiam 
mensagens entre dispositivos LoRa WAN eAWS IoT Core para LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitação da API do gateway

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

Limite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

10 Não

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

Limite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithThing

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

Limite de TPS para 
CreateWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTask

10 Não

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

Limite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não

TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTask

10 Não

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

10 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessGateway

Limite de TPS para 
GetWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayCertificate

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayStatistics

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayTask

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Limite de TPS para 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

10 Não

TPS limit for 
ListWirelessGateways

Limite de TPS para 
ListWirelessGateways

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

Limite de TPS para 
UpdateWirelessGateway

10 Sim

LoRaLimitação da API de dispositivos WAN

Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs usadas com dispositivos LoRa WAN.
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AWS IoT Wirelesslimitação da API de dispositivos

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sim

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Limite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

Limite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sim

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Limite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Limite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 Não

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Limite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Limite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Limite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sim

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Limite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Limite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Limite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sim

Perfis de dispositivos e limitação da API de destino

Esta tabela descreve perfis de dispositivos, perfis de serviço e destinos que podem rotear mensagens para 
outrosAWS serviços.

AWS IoT Wirelessperfis de dispositivos e limitação da API de destino

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
CreateDestination

Limite de TPS para 
CreateDestination

10 Sim

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

Limite de TPS para 
CreateDeviceProfile

10 Sim

TPS limit for 
CreateServiceProfile

Limite de TPS para 
CreateServiceProfile

10 Sim

TPS limit for 
DeleteDestination

Limite de TPS para 
DeleteDestination

10 Sim

Limite de TPS para 
DeleteDeviceProfile

10 Sim

Versão 1.0
546

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

Limite de TPS para 
DeleteServiceProfile

10 Sim

TPS limit for 
GetDestination

Limite de TPS para 
GetDestination

10 Sim

TPS limit for 
GetDeviceProfile

Limite de TPS para 
GetDeviceProfile

10 Sim

TPS limit for 
GetServiceProfile

Limite de TPS para 
GetServiceProfile

10 Sim

TPS limit for 
ListDestinations

Limite de TPS para 
ListDestinations

10 Sim

TPS limit for 
ListDeviceProfiles

Limite de TPS para 
ListDeviceProfiles

10 Sim

TPS limit for 
ListServiceProfiles

Limite de TPS para 
ListServiceProfiles

10 Sim

TPS limit for 
UpdateDestination

Limite de TPS para 
UpdateDestination

10 Sim

Limitação da API de calçada e registro

Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs e APIs do Amazon Sidewalk que são usadas para níveis de 
registro com base nos tipos de recursos.

AWS IoT WirelessLimitação da API de calçada e registro

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Limite de TPS para 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
DeleteWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

Limite de TPS para 
DeregisterWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

Limite de TPS para 
GetLogLevelsByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
GetPartnerAccount

Limite de TPS para 
GetPartnerAccount

10 Sim

TPS limit for 
GetResourceLogLevel

Limite de TPS para 
GetResourceLogLevel

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
GetWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

Limite de TPS para 
ListPartnerAccounts

10 Sim

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

Limite de TPS para 
ListWirelessDeviceImportTasks

10 Sim

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

Limite de TPS para 
PutResourceLogLevel

10 Sim

TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

Limite de TPS para 
ResetAllResourceLogLevels

10 Sim

Versão 1.0
548

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

Limite de TPS para 
ResetResourceLogLevel

10 Sim

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
StartWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Limite de TPS para 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

Limite de TPS para 
UpdatePartnerAccount

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
UpdateWirelessDeviceImportTask

10 Sim

Marcação e limitação deGetServiceEndpoint API

Esta tabela descreve o TPS máximo para aGetServiceEndpoint API e as APIs usadas para marcar 
recursos.

AWS IoT Wirelessmarcação e limitação de GetServiceEndpoint API

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

Limite de TPS para 
GetServiceEndpoint

10 Não

TPS limit for 
ListTagsForResource

Limite de TPS para 
ListTagsForResource

10 Sim

TPS limit for 
TagResource

Limite de TPS para 
TagResource

10 Sim

Limite de TPS para 
UntagResource

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
UntagResource

Limites adicionaisAWS IoT Wireless da API

AWS IoT Wirelesslimites e cotas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Limite de TPS para 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
CancelMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
CreateFuotaTask

Limite de TPS para 
CreateFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

Limite de TPS para 
CreateMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

Limite de TPS para 
DeleteFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

Limite de TPS para 
DeleteMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

Limite de TPS para 
DeleteQueuedMessages

10 Sim

Limite de TPS para 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Limite de TPS para 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
GetFuotaTask

Limite de TPS para 
GetFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
GetMulticastGroup

Limite de TPS para 
GetMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
GetMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
GetPosition

Limite de TPS para 
GetPosition

10 Sim

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

Limite de TPS para 
GetPositionConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
GetPositionEstimate

Limite de TPS para 
GetPositionEstimate

10 Sim

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

Limite de TPS para 
GetResourceEventConfiguration

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
GetResourcePosition

Limite de TPS para 
GetResourcePosition

10 Sim

TPS limit for 
ListFuotaTasks

Limite de TPS para 
ListFuotaTasks

10 Sim

TPS limit for 
ListMulticastGroups

Limite de TPS para 
ListMulticastGroups

10 Sim

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Limite de TPS para 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

Limite de TPS para 
ListPositionConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListQueuedMessages

Limite de TPS para 
ListQueuedMessages

10 Sim

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

Limite de TPS para 
PutPositionConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

Limite de TPS para 
SendDataToMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Limite de TPS para 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast 
grupo

10 Sim

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Limite de TPS para 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast 
grupo

10 Sim

TPS limit for 
StartFuotaTask

Limite de TPS para 
StartFuotaTask

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
StartMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

Limite de TPS para 
StartNetworkAnalyzerStream

10 Sim

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

Limite de TPS para 
UpdateFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

Limite de TPS para 
UpdateMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
UpdatePosition

Limite de TPS para 
UpdatePosition

10 Sim

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

Limite de TPS para 
UpdateResourceEventConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

Limite de TPS para 
UpdateResourcePosition

10 Sim

AWS IoT CoreLimites e cotas do serviço Device Shadow

AWS IoT CoreAções do Device Shadow

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Device Shadow 
API requests/
second per 
account

Número de 
solicitações da 
Device Shadow de 
API por segundo, 
por conta. Esse 
valor é ajustável 
e está sujeito às 
cotas por conta, 

4000 400 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

dependendo da 
região.

Maximum depth 
of JSON 
device state 
documents

O número máximo 
de níveis na 
seção desejada 
ou relatada 
do documento 
de estado do 
dispositivo JSON é 
5.

5 5 Não

Maximum number 
of in-flight, 
unacknowledged 
messages per 
thing

O serviço Device 
Shadow suporta 
até 10 mensagens 
não confirmadas 
em voo por item 
em uma única 
conexão. Quando 
essa cota é 
atingida, todas as 
novas solicitações 
paralelas são 
rejeitadas com um 
código de erro 429 
até que o número 
de solicitações em 
voo caia abaixo do 
limite.

10 10 Não

Maximum shadow 
name size

Tamanho máximo 
do nome de 
sombra de uma 
coisa, que é 
64 bytes de 
caracteres 
codificados em 
UTF-8.

64 64 Não

Maximum size 
of a JSON 
state document

Cada documento 
de sombra 
individual deve ter 
8 KB ou menos. 
Os metadados 
não contribuem 
para o tamanho do 
documento para 
cotas de serviços 
ou preços.

8 quilobytes 8 quilobytes Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Maximum thing 
name size

Tamanho máximo 
do nome de 
uma coisa, que 
é 128 bytes 
de caracteres 
codificados em 
UTF-8.

128 128 Não

Requests per 
second per 
thing

O serviço Device 
Shadow oferece 
suporte a até 20 
solicitações por 
segundo por coisa. 
Essa cota é por 
coisa, e não por 
API.

20 20 Sim

* SelecioneRegiões da AWS: Europa (Paris), Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), América do 
Sul (São Paulo), Canadá (Bahrein), Oriente Médio (EAU), China (Ningxia), China (Ningxia),AWS GovCloud 
(Leste dos EUA),AWS GovCloud (Oeste dos EUA)

Os níveis nasreported seçõesdesired e do documento de estado JSON do Device Shadow são 
contados conforme mostrado aqui para odesired objeto.

"desired": { 
    "one": { 
        "two": { 
            "three": { 
                "four": { 
                    "five":{ 
                    } 
                 } 
             } 
        } 
    }
}

Note

AWS IoT Coreexclui um documento do Device Shadow após a criação da conta ser excluída ou 
mediante solicitação do cliente. Para fins operacionais, os backups de serviço do AWS IoT são 
mantidos por 6 meses.

AWS IoT CoreLimites e cotas de aprovisionamento de frota
A seguir estão os limites de limitação para algumas APIs de provisionamento de frota porAWS conta.

AWS IoT Corelimites e cotas de aprovisionamento da frota

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 

100 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Fleet Provisioning 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT API TPS

ser feitas para a API 
CreateCertificateFromCsr 
MQTT do Fleet 
Provisioning.

Fleet Provisioning 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT API TPS

O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a API 
CreateKeysAndCertificate 
MQTT do Fleet 
Provisioning.

10 Sim

Fleet Provisioning 
RegisterThing MQTT 
API TPS

O número máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a API 
RegisterThing MQTT do 
Fleet Provisioning.

10 Sim

O aprovisionamento da frota também tem esses limites, que não podem ser alterados.

Recurso Descrição Limite

Modelo de 
provisionamento de 
versões por frota

O número máximo de 
versões que um modelo 
de provisionamento de 
frota pode ter. Cada 
versão do modelo tem 
um ID de versão e 
uma data de criação 
para dispositivos que 
se conectamAWS IoT 
usando a previsão de 
frota.

5

Modelos de 
provisionamento de 
frota por cliente

O número máximo 
de modelos de 
provisionamento 
de frota por cliente. 
Use modelos de 
provisionamento 
de frota para gerar 
certificados e chaves 
privadas para seus 
dispositivos se 
conectarem com 
segurançaAWS IoT.

256

Tamanho do modelo 
de provisionamento de 
frota

O tamanho máximo 
de um modelo de 
provisionamento 
de um modelo de 
provisionamento de 

10 de 10
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Recurso Descrição Limite
frota em de de de de de 
de de de de de de de 
de de de Os modelos 
de provisionamento 
de frota permitem que 
você gere certificados 
e chaves privadas para 
que seus dispositivos 
se conectem com 
segurançaAWS IoT.

AWS IoT Corelimites e cotas de protocolo e intermediário de mensagens
Note

Os limites listados abaixo são porRegiões da AWS.

AWS IoT Corelimites e cotas do agente de mensagens

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Client ID size

Tamanho do ID 
do cliente, que 
é de 128 bytes 
de caracteres 
codificados em 
UTF-8.

128 128 Não

Connect 
requests per 
second per 
account

O número máximo 
de solicitações do 
MQTT CONNECT 
por segundo, por 
conta.

500 100 Sim

Connect 
requests per 
second per 
client ID

AWS IoT 
Corerestringe 
as solicitações 
do MQTT 
CONNECT da 
mesma accountId 
e clientId a 1 
operação MQTT 
CONNECT por 
segundo.

1 1 Não

Connection 
inactivity 
(keep-alive 
interval)

O intervalo de 
keep-alive padrão 
é 1.200 segundos. 
É usado quando 
um cliente solicita 
um intervalo de 
manutenção 
de atividade 

1200 1200 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

de zero. Se um 
cliente solicitar 
um intervalo > 
1200 segundos, o 
intervalo padrão 
será usado. Se 
um cliente solicitar 
um intervalo < 30 
seconds but > zero 
de manutenção 
de atividade, o 
servidor tratará 
o cliente como 
se ele solicitasse 
um intervalo de 
manutenção de 
atividade de 30 
segundos.

Inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

As solicitações 
de publicação 
de entrada 
contam todas 
as mensagens 
que o IoT Core 
processa antes 
de encaminhá-las 
aos clientes ou 
ao mecanismo de 
regras. Ex: Uma 
única mensagem 
publicada em um 
tópico reservado 
pode resultar na 
publicação de 
3 mensagens 
adicionais para 
atualização 
paralela, 
documentos e 
delta, portanto 
contabilizadas 
como 4 
solicitações; 
enquanto em 
um tópico não 
reservado, como a/
b, é contada como 
1 solicitação.

20000 2000 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

MQTT payload 
size

A carga útil para 
cada solicitação 
de publicação não 
pode ser superior 
a 128 KB. O AWS 
IoT Core rejeita 
solicitações de 
publicação e de 
conexão maiores 
que esse tamanho.

128 128 Não

Maximum MQTT5 
Content Type 
size

O tamanho 
máximo para o 
tipo de conteúdo 
MQTT5 (string 
UTF-8).

256 256 Não

Maximum MQTT5 
Correlation 
Data size

O tamanho 
máximo dos dados 
de correlação 
MQTT5.

8 quilobytes 8 quilobytes Não

Maximum MQTT5 
Topic Alias 
value

O valor máximo 
dos tópicos do 
MQTT 5 Topic 
Alias que um 
cliente pode 
especificar por 
conexão permitida. 
Se o cliente tentar 
publicar com 
tópicos do Topic 
Alias maiores que 
o valor máximo, 
o cliente será 
desconectado.

8 8 Sim

Maximum MQTT5 
packet size

O tamanho 
máximo do pacote 
MQTT5 (cabeçalho 
variável e carga 
útil)

146 quilobytes 146 quilobytes Não

Maximum 
Message Expiry 
Interval

A vida útil máxima 
de uma mensagem 
em MQTT5 em 
segundos.

604.800 604.800 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-13573643
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Maximum User 
Properties 
total size

O tamanho total 
máximo por pacote 
em kilobytes para 
chaves e valores 
de propriedades 
de usuário do 
MQTT5.

8 quilobytes 8 quilobytes Não

Maximum 
concurrent 
client 
connections 
per account

O número máximo 
de conexões 
simultâneas 
permitidas por 
conta.

500000 100000 Sim

Maximum 
inbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

O AWS IoT Core 
restringe o número 
de solicitações 
de publicação 
de entrada não 
confirmadas por 
cliente. Quando 
essa cota é 
atingida, nenhuma 
nova solicitação 
de publicação 
é aceita desse 
cliente até que 
uma mensagem 
PUBACK seja 
retornada pelo 
servidor.

100 100 Não

Maximum number 
of retained 
messages per 
account

O número de 
mensagens retidas 
armazenadas 
por conta. 
Quando esse 
limite é atingido, 
nenhuma nova 
mensagem retida é 
armazenada para 
essa conta e todas 
as publicações 
retidas com 
cargas maiores 
que 0 bytes são 
limitadas.

5000 500 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Maximum number 
of slashes 
in topic and 
topic filter

Um tópico em 
uma solicitação 
de publicação ou 
assinatura não 
pode ter mais 
do que 7 barras 
(/). Isso exclui as 
primeiras 3 barras 
nos segmentos 
obrigatórios para 
tópicos do Basic 
Ingest ($AWS/
rules/Rule-name/).

7 7 Não

Maximum 
outbound 
unacknowledged 
QoS 1 publish 
requests

O AWS IoT Core 
restringe o número 
de solicitações 
de publicação 
de saída não 
confirmadas por 
cliente. Quando 
essa cota é 
atingida, nenhuma 
solicitação de 
publicação nova 
é enviada para o 
cliente até que o 
cliente confirme 
as solicitações de 
publicação.

100 100 Não

Maximum retry 
interval for 
delivering QoS 
1 messages

AWS IoT 
Corerepete 
a entrega de 
solicitações 
de qualidade 
de serviço não 
reconhecida 1 
(QoS 1) para um 
cliente por até 
uma hora para 
assinantes do 
MQTT 3 e cinco 
minutos para 
assinantes do 
MQTT 5, após o 
qual descarta as 
solicitações de 
publicação.

300 segundos 300 segundos Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Maximum 
subscriptions 
per subscribe 
request

Uma única 
solicitação 
SUBSCRIBE tem 
uma cota de 8 
assinaturas.

8 8 Não

Minimum MQTT5 
maximum packet 
size

O valor mínimo 
que um cliente 
pode especificar 
para o tamanho 
máximo do pacote 
MQTT5. Clientes 
com valores 
mais baixos 
não poderão se 
conectar.

512 512 Não

Outbound 
publish 
requests per 
second per 
account

As solicitações 
de publicação de 
saída contam para 
cada mensagem 
que resultou na 
correspondência 
da assinatura de 
um cliente. Por 
exemplo, 2 clientes 
estão inscritos no 
filtro de tópicos a/
b. Uma solicitação 
de publicação 
de entrada no 
tópico a/b resulta 
em um total de 
2 solicitações de 
publicação de 
saída.

20000 2000 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Persistent 
session expiry 
period

O tempo durante 
o qual o agente 
de mensagens 
armazenará uma 
sessão persistente 
do MQTT. O 
período de 
expiração começa 
quando o agente 
de mensagens 
detecta a sessão 
que desconectou. 
Assim que o 
período de 
expiração é 
atingido, o agente 
de mensagens 
encerra a sessão 
e descarta as 
mensagens 
enfileiradas 
associadas. É 
possível ajustar 
isso para um valor 
de 1 hora a 7 dias.

3.600 3.600 Sim

Publish 
requests per 
second per 
connection

O AWS IoT 
Core restringe 
cada conexão 
de cliente a um 
número máximo 
de solicitações 
de publicação 
de entrada e de 
saída por segundo. 
Esse limite inclui 
mensagens 
enviadas para a 
sessão persistente 
off-line. As 
solicitações 
de publicação 
que excederem 
essa cota serão 
descartadas.

100 100 Não

Versão 1.0
563

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB6AFBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-083F3861


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Queued 
messages per 
second per 
account

AWS IoT 
Corerestringe 
uma conta a um 
número máximo 
de mensagens em 
fila por segundo 
por conta. Esse 
limite se aplica 
aoAWS IoT Core 
armazenar as 
mensagens 
enviadas 
para sessões 
persistentes off-
line.

500 500 Sim

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
account

A taxa máxima 
queAWS IoT 
Core pode aceitar 
solicitações 
de publicação 
de entrada de 
mensagens MQTT 
com o sinalizador 
RETAIN definido. 
Essa taxa 
inclui todas as 
solicitações de 
publicação de 
entrada, sejam 
elas invocadas 
pelo protocolo 
HTTP ou MQTT.

500 50 Sim

Retained 
message 
inbound 
publish 
requests per 
second per 
topic

Solicitações 
de publicação 
MQTT/HTTP 
com o sinalizador 
RETAIN definido 
para o mesmo 
tópico por 
segundo.

1 1 Não

Shared 
Subscription 
groups per 
account

O número máximo 
de grupos de 
assinatura 
compartilhada por 
conta.

100 100 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Shared 
Subscriptions 
per group

O número máximo 
de assinaturas 
em um grupo 
de assinaturas 
compartilhadas.

100 100 Não

Subscribe and 
unsubscribe 
requests per 
second per 
group

O número máximo 
de solicitações 
de inscrição e 
cancelamento 
de assinatura 
queAWS IoT Core 
podem ser aceitas 
por segundo 
em um grupo 
de assinatura 
compartilhado.

100 100 Não

Subscriptions 
per account

O AWS IoT 
Core restringe 
uma conta a um 
número máximo 
de assinaturas em 
todas as conexões 
ativas.

500000 100000 Sim

Subscriptions 
per connection

O AWS IoT Core 
oferece suporte a 
50 assinaturas por 
conexão. O AWS 
IoT Core pode 
rejeitar solicitações 
de assinatura na 
mesma conexão 
além desse valor 
e a conexão 
será fechada. 
Os clientes 
devem validar 
a mensagem 
SUBACK para 
garantir que suas 
solicitações de 
assinatura tenham 
sido processadas 
com êxito.

50 50 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

Subscriptions 
per second per 
account

O AWS IoT 
Core restringe 
uma conta a um 
número máximo 
de assinaturas 
por segundo. 
Por exemplo, 
se houver 2 
solicitações MQTT 
SUBSCRIBE 
enviadas em 
um segundo, 
cada uma com 
3 assinaturas 
(filtros de tópicos), 
asAWS IoT Core 
contará como 6 
assinaturas.

500 200 Sim

Throughput 
per second per 
connection

Os dados 
recebidos ou 
enviados por meio 
de uma conexão 
de cliente são 
processados 
a uma taxa de 
transferência 
máxima. Os 
dados que 
excederem a taxa 
de transferência 
máxima terão 
um atraso no 
processamento.

512 de 512 512 de 512 Não

Topic size

O tópico 
transmitido para 
o AWS IoT Core 
ao enviar uma 
solicitação de 
publicação não 
pode ser maior 
que 256 bytes 
de caracteres 
com codificação 
UTF-8. Isso exclui 
os primeiros 
3 segmentos 
obrigatórios para 
tópicos do Basic 
Ingest ($AWS/
rules/rule-name/).

256 256 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

WebSocket 
connection 
duration

A vida da 
WebSocket 
conexão é de 24 
horas. Se a vida 
útil for excedida, 
a WebSocket 
conexão será 
fechada.

86.400 86.400 Não

* SelecioneRegiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (EAU), Europa 
(Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong),AWS GovCloud (Leste dos EUA), Oeste dos EUAAWS GovCloud (N. da 
Califórnia), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)

AWS IoT Corelimites e cotas do provedor de credenciais

AWS IoT Corelimites e cotas de credenciais

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

AssumeRoleWithCertificate 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
AssumeRoleWithCertificate 
API.

50 100 Sim

Maximum number 
of AWS IoT 
Core role 
aliases

Número máximo 
de aliases deAWS 
IoT Core função 
registrados em 
seuConta da AWS. 
AWS IoTO alias 
de função permite 
que dispositivos 
conectados se 
autentiquemAWS 
IoT usando 
certificados X.509 
e obtenhamAWS 
credenciais de 
curta duração de 
uma função do 
IAM associada ao 
alias da função.

100 100 Não

* SelecioneRegiões da AWS: Leste dos EUA (N. da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Europa (Irlanda)
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Core

Note

Os grandes limites de regiões se aplicam aRegiões da AWS: Leste dos EUA (N. da Virgínia), 
Oeste dos EUA (Oregon) e Europa (Irlanda)

AWS IoT Corelimites e cotas de segurança e identidade

AWS IoT Corelimites e cotas de segurança e identidade

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Configurable 
endpoints: maximum 
number of domain 
configurations per 
account

Endpoints configuráveis: 
número máximo de 
configurações de 
domínio por conta

10 Sim

Custom 
authentication: 
maximum number of 
active authorizers 
per account

Autenticação 
personalizada: 
número máximo de 
autorizadores que 
podem estar ativos no 
seuConta da AWS.

32 Não

Custom 
authentication: 
maximum number of 
authorizers per 
account

Autenticação 
personalizada: 
número máximo de 
autorizadores que 
podem ser registrados 
em seu nomeConta da 
AWS. Os autorizadores 
têm uma função 
lambda que implementa 
autenticação 
e autorização 
personalizadas.

100 Não

Maximum number of 
CA certificates 
with the same 
subject field 
allowed per AWS 
account per Region

O número máximo de 
certificados CA com 
o mesmo campo de 
assunto permitidoConta 
da AWS por região. 
Se você tiver mais de 
um certificado de CA 
com o mesmo campo 
de assunto, deverá 
especificar o certificado 
de CA usado para 
assinar o certificado 
do dispositivo que está 
sendo registrado.

10 Não

O número máximo 
de certificados de 
dispositivos que podem 

15 Sim
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AWS IoT Core

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum number 
of device 
certificates that 
can be registered 
per second

ser registrados por 
segundo. Você pode 
selecionar até 15 
arquivos para registrar.

Maximum number 
of domain 
configurations per 
account per region

Número máximo de 
configurações de 
domínioConta da AWS 
por cadaRegião da 
AWS.

10 Sim

Maximum number of 
fleet provisioning 
template versions 
per template

Número máximo de 
versões de modelo 
de provisionamento 
de frota por modelo. 
Cada versão do modelo 
tem um ID de versão 
e uma data de criação 
para dispositivos 
conectadosAWS IoT 
usando a previsão de 
frota.

5 Não

Maximum number of 
fleet provisioning 
templates per 
customer

Número máximo 
de modelos de 
provisionamento 
de frota por cliente. 
Use modelos de 
provisionamento 
de frota para gerar 
certificados e chaves 
privadas para seus 
dispositivos se 
conectarem com 
segurançaAWS IoT.

256 Não

Maximum number 
of named policy 
versions

O número máximo de 
versões de políticas 
nomeadas. UmaAWS 
IoT política gerenciada 
pode ter até cinco 
versões. Para atualizar 
uma política, crie uma 
nova versão da política. 
Se a política tiver cinco 
versões, você deverá 
excluir uma versão 
existente antes de criar 
uma nova.

5 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum number 
of policies that 
can be attached 
to a certificate 
or Amazon Cognito 
identity

O número máximo de 
políticas que podem 
ser anexadas a um 
certificado de cliente 
ou a uma identidade 
do Amazon Cognito, 
que é 10. A identidade 
do Amazon Cognito 
permite que você 
crieAWS credenciais 
temporárias com 
privilégios limitados 
para uso em aplicativos 
móveis e web.

10 Não

Maximum number 
of provisioning 
claims that can 
be generated per 
second by trusted 
user

O número máximo 
de solicitações de 
provisionamento que 
podem ser geradas 
por segundo por um 
usuário confiável. Um 
usuário confiável pode 
ser um usuário final ou 
técnico de instalação 
que usa um aplicativo 
móvel ou aplicativo da 
web para configurar o 
dispositivo em seu local 
de implantação.

10 Não

Maximum policy 
document size

O tamanho máximo 
do documento de 
política, que é de 2048 
caracteres, excluindo 
espaços em branco.

2048 Não

Maximum size of 
fleet provisioning 
template

Tamanho máximo 
dos modelos de 
provisionamento de 
frota em quilobytes. 
Os modelos de 
provisionamento de 
frota permitem que 
você gere certificados 
e chaves privadas para 
que seus dispositivos 
se conectem com 
segurançaAWS IoT.

10 de 10 Não
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LimitesAWS IoT Core de segurança adicionais

Recurso Descrição Padrão Ajustável

Número máximo de 
nomes de nomes de 
nomes de nomes por 
certificado de servidor

Quando você está fornecendo certificados 
de servidor para configuração de 
domínioAWS IoT personalizada, os 
certificados podem ter no máximo quatro 
nomes de domínio.

4 Não

Autenticação 
personalizada: 
duração mínima 
da conexão (valor 
deDisconnectAfterInSecs)

A função Lambda de um 
autorizador personalizado usa 
umDisconnectAfterInSecs parâmetro 
para indicar a duração máxima (em 
segundos) da conexão com oAWS IoT 
Core gateway. A conexão será encerrada 
se exceder esse valor. O valor mínimo 
paraDisconnectAfterInSecs é 300. 
Se o valor for menor que 300, um cliente 
pode ser desconectado porAWS IoT Core. 
Uma conexão não pode durar menos de 300 
segundos (o valor mínimo).

300 Não

Autenticação 
personalizada: 
duração máxima 
da conexão (valor 
deDisconnectAfterInSecs)

A função Lambda de um 
autorizador personalizado usa 
umDisconnectAfterInSecs parâmetro 
para indicar a duração máxima (em 
segundos) da conexão com oAWS IoT 
Core gateway. A conexão será encerrada 
se exceder esse valor. O valor máximo 
paraDisconnectAfterInSecs é 86.400. 
Se o valor for maior que 86.400, um cliente 
pode ser desconectado porAWS IoT Core. 
Uma conexão não pode durar mais do que 
86.400 segundos (o valor máximo). Isso se 
aplica a todas as conexões de autenticação 
personalizadas (MQTT e WSS).

86.400 Não

Autenticação 
personalizada: taxa 
mínima de atualização 
da política (valor 
deRefreshAfterInSecs)

A função Lambda de um 
autorizador personalizado usa 
umRefreshAfterInSeconds parâmetro 
para indicar o intervalo (em segundos) 
entre as atualizações da política quando 
conectada aoAWS IoT Core gateway. 
Quando esse intervalo passa,AWS IoT 
Core invoca a função Lambda para permitir 
atualizações de políticas.

300 Não

Autenticação 
personalizada: taxa 
máxima de atualização 
da política (valor 
deRefreshAfterInSecs)

O intervalo de tempo máximo entre as 
atualizações da política quando conectado 
aoAWS IoT Core gateway, definido pelo 
valor deRefreshAfterInSeconds.

86.400 Não
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Entrega de arquivos baseada em MQTT

Cotas de recursos de entrega de arquivos baseadas em MQTT

Recurso Descrição Padrão Ajustável

Fluxos por conta O número máximo de streams por conta. 10.000* Não

Arquivos por fluxo O número máximo de arquivos por stream. 10 Não

Tamanho do arquivo O tamanho máximo do arquivo (em MB). 24 MB Não

Tamanho máximo do 
bloco de dados

O tamanho máximo do bloco de dados. 128 KB Não

Tamanho mínimo do 
bloco de dados

O tamanho mínimo do bloco de dados. 256 bytes Não

Desvio máximo de bloco 
especificado em uma 
solicitação de arquivo de 
stream

A compensação máxima de bloco 
especificada em uma solicitação de arquivo 
de stream.

98.304 Não

Número máximo de 
blocos que podem 
ser solicitados por 
solicitação de arquivo de 
stream

O número máximo de blocos que podem 
ser solicitados por solicitação de arquivo de 
stream.

98.304 Não

Tamanho máximo do 
bitmap do bloco

O tamanho máximo do bitmap do bloco. 12.288 
bytes

Não

* Para obter informações adicionais, consulte Usando a entrega de arquivosAWS IoT baseada em MQTT 
em dispositivos no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Limitação de entrega de arquivos baseada em MQTT

API Transações por segundo

CreateStream 15 TPS

DeleteStream 15 TPS

DescribeStream 15 TPS

ListStreams 15 TPS

UpdateStream 15 TPS

AWS IoT Core Device Advisorlimites e cotas

AWS IoT Core Device Advisorlimites e cotas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

O número máximo de 
dispositivos de teste que 

1 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Concurrently 
connected devices

podem ser conectados 
simultaneamente por 
execução da suíte de 
testes.

Concurrently 
running test 
suites

O número máximo 
de suítes queConta 
da AWS podem 
ser executados 
simultaneamente.

1 Não

Connections per 
test endpoint

O número máximo 
de conexões para 
um endpoint de teste 
específico da conta.

5 Não

MQTT CONNECT 
requests per 
account

O número máximo de 
solicitações do MQTT 
Connect enviadas de 
um dispositivo de teste 
por segundo por conta.

5 Não

MQTT CONNECT 
requests per 
client ID

O número máximo de 
solicitações do MQTT 
Connect enviadas de 
um dispositivo de teste 
por segundo por ID do 
cliente.

1 Não

Rate of 
CreateSuiteDefinition 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
CreateSuiteDefinition 
API que podem ser 
feitas por segundo.

1 Não

Rate of 
DeleteSuiteDefinition 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
DeleteSuiteDefinition 
API que podem ser 
feitas por segundo.

10 Não

Rate of 
GetSuiteDefinition 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
GetSuiteDefinition API 
que podem ser feitas 
por segundo.

10 Não

Rate of 
GetSuiteRun API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
GetSuiteRun API que 
podem ser feitas por 
segundo.

10 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Rate of 
GetSuiteRunReport 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
GetSuiteRunReport API 
que podem ser feitas 
por segundo.

10 Não

Rate of 
ListSuiteDefinitions 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
ListSuiteDefinitions API 
que podem ser feitas 
por segundo.

10 Não

Rate of 
ListSuiteRuns API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
ListSuiteRuns API que 
podem ser feitas por 
segundo.

10 Não

Rate of 
ListTagsForResource 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
ListTagsForResource 
API que podem ser 
feitas por segundo.

10 Não

Rate of 
ListTestCases API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
ListTestCases API que 
podem ser feitas por 
segundo.

10 Não

Rate of 
StartSuiteRun API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
StartSuiteRun API que 
podem ser feitas por 
segundo.

1 Não

Rate of 
TagResource API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
TagResource API que 
podem ser feitas por 
segundo.

10 Não

Rate of 
UntagResource API 
requests

O número máximo 
de solicitações de 
UntagResource API que 
podem ser feitas por 
segundo.

10 Não

Rate of 
UpdateSuiteDefinition 
API requests

O número máximo 
de solicitações de 
UpdateSuiteDefinition 
API que podem ser 
feitas por segundo.

10 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Test case 
execution time

O tempo máximo 
até que um caso de 
teste falhe se não for 
concluído.

10800 de 10800 Não

Test cases per 
test suite

O número máximo de 
casos de teste em uma 
suíte de testes.

50 Não

AWS IoT Device Defenderendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints 
de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
AWS IoT Device Defenderlimites e cotas de auditorias

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Scheduled audits

O máximo máximo de 
auditorias agendadas.

5 Não

Simultaneous in 
progress on-demand 
audits

O máximo de auditorias 
sob demanda 
simultâneas em 
andamento.

10 Não

Storage duration 
for audit findings

O tempo máximo, 
em dias, em que os 
resultados da auditoria 
são armazenados após 
serem relatados.

90 Não

Os seguintes cotas de serviço se aplicam às ações de mitigação e às tarefas de ações de mitigação de 
auditoria:

AWS IoT Device Defenderlimites e cotas de mitigação

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Mitigation actions

O máximo máximo de 
ações de mitigação.

100 Não

Limites de ação de mitigação de auditoria

Recurso Limite

Número de tarefas de ações de mitigação de 
auditoria em execução ao mesmo tempo

10 tarefas

Período de retenção de tarefas de ações de 
mitigação de auditoria

90 dias

AWS IoT Device Defenderdetectar limites e cotas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Behavior metric 
value elements 

O número máximo 
de elementos de 
valor da métrica 
de comportamento 
(contagens, endereços 

1000 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

for each security 
profile

IP, portas) para cada 
perfil de segurança.

Behaviors for each 
security profile

O máximo máximo 
de comportamentos 
para cada perfil de 
segurança.

100 Não

Custom metrics

O máximo de métricas 
personalizadas de 
detecção.

100 Sim

Device metric 
minimum delay

O tempo mínimo, 
em segundos, que 
um dispositivo deve 
esperar entre o envio de 
relatórios métricos.

300 segundos Sim

Device metric peak 
reporting rate for 
an account

O número máximo de 
relatórios métricos do 
lado do dispositivo que 
podem ser enviados, 
por segundo, de todos 
os dispositivos em uma 
conta.

3500 Sim

Metric dimensions

O número máximo de 
dimensões métricas 
detectadas.

10 Não

Security profiles 
for each target

O número máximo de 
perfis de segurança 
para cada alvo (coisas 
ou grupos de coisas 
noConta da AWS).

5 Não

Storage duration 
for detect metrics

O tempo máximo, em 
dias, que detectam as 
métricas é armazenado 
após serem ingeridas.

14 Não

Storage duration 
for detect 
violations

O tempo máximo, em 
dias, para detectar 
violações é armazenado 
após a geração.

30 Não

Limites do ML Detect

Recurso Quota Ajustável

Número de tarefas de ação de 
mitigação do Detect que podem 
ser executadas ao mesmo tempo

Máximo de 5 Sim
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Recurso Quota Ajustável

Período de retenção para tarefas 
de ação de mitigação do Detect

Máximo de 90 dias Sim

Período de retenção dos 
modelos (tempo após o qual os 
modelos expiram)

Máximo de 30 dias Não

AWS IoT Device DefenderLimites de limitação de API

Esta tabela descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para cada 
uma dessas ações daAWS IoT Device Defender API.

AWS IoT Device DefenderLimites de limitação de API

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

AttachSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
AttachSecurityProfile 
API.

10 Não

CancelAuditMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CancelAuditMitigationActionsTask 
API.

10 Não

CancelAuditTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CancelAuditTask API.

10 Não

CancelDetectMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CancelDetectMitigationActionsTask 
API.

10 Não

CreateAuditSuppression 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateAuditSuppression 
API.

10 Não

CreateCustomMetric 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-iot
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-E9111144
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

CreateCustomMetric 
API.

CreateMitigationAction 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateMitigationAction 
API.

10 Não

CreateScheduledAudit 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateScheduledAudit 
API.

5 Não

CreateSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
CreateSecurityProfile 
API.

10 Não

DeleteAccountAuditConfiguration 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteAccountAuditConfiguration 
API.

5 Não

DeleteAuditSuppression 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteAuditSuppression 
API.

10 Não

DeleteCustomMetric 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteCustomMetric 
API.

10 Não

DeleteDimension 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteDimension API.

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-EFA916AE
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-CD7FC91A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C002DA39
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

DeleteMitigationAction 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteMitigationAction 
API.

10 Não

DeleteScheduledAudit 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteScheduledAudit 
API.

5 Não

DeleteSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteSecurityProfile 
API.

10 Não

DescribeAccountAuditConfiguration 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAccountAuditConfiguration 
API.

5 Não

DescribeAuditFinding 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAuditFinding 
API.

25 Não

DescribeAuditMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAuditMitigationActionsTask 
API.

25 Não

DescribeAuditSuppression 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAuditSuppression 
API.

10 Não

DescribeAuditTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeAuditTask API.

25 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-5C712B10
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-ADA44585
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-146D20C5
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

DescribeCustomMetric 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeCustomMetric 
API.

25 Não

DescribeDetectMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeDetectMitigationActionsTask 
API.

10 Não

DescribeDimension 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeDimension API.

10 Não

DescribeMitigationAction 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeMitigationAction 
API.

25 Não

DescribeScheduledAudit 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeScheduledAudit 
API.

5 Não

DescribeSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeSecurityProfile 
API.

25 Não

DetachSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DetachSecurityProfile 
API.

10 Não

ListActiveViolations 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListActiveViolations API.

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-6F3753D8
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

ListAuditFindings 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuditFindings API.

10 Não

ListAuditMitigationActionsExecutions 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuditMitigationActionsExecutions 
API.

10 Não

ListAuditMitigationActionsTasks 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuditMitigationActionsTasks 
API.

10 Não

ListAuditSuppressions 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuditSuppressions 
API.

10 Não

ListAuditTasks API 
TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListAuditTasks API.

10 Não

ListCustomMetrics 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListCustomMetrics API.

10 Não

ListDetectMitigationActionsExecutions 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListDetectMitigationActionsExecutions 
API.

10 Não

ListDetectMitigationActionsTasks 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListDetectMitigationActionsTasks 
API.

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0321A666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-C6D7A02D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-08C28D29
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9227E25C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-B78A9E08
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D45EEF28
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-8D3E8509
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-D18738F6


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Defender

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

ListDimensions API 
TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListDimensions API.

10 Não

ListMetricValues 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListMetricValues API.

15 Sim

ListMitigationActions 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListMitigationActions 
API.

10 Não

ListScheduledAudits 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListScheduledAudits 
API.

5 Não

ListSecurityProfiles 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListSecurityProfiles API.

10 Não

ListSecurityProfilesForTarget 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListSecurityProfilesForTarget 
API.

10 Não

ListTargetsForSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListTargetsForSecurityProfile 
API.

10 Não

ListViolationEvents 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListViolationEvents API.

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-0A17A254
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DC1637B1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-62C55F58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-016FB677
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-DACF0EDE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-9299DD15
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-014BF26E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-56E94C1D


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Defender

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

PutVerificationStateOnViolation 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
PutVerificationStateOnViolation 
API.

10 Não

StartAuditMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
StartAuditMitigationActionsTask 
API.

10 Não

StartDetectMitigationActionsTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
StartDetectMitigationActionsTask 
API.

10 Não

StartOnDemandAuditTask 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
StartOnDemandAuditTask 
API.

10 Não

UpdateAccountAuditConfiguration 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateAccountAuditConfiguration 
API.

5 Não

UpdateAuditSuppression 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateAuditSuppression 
API.

10 Não

UpdateCustomMetric 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateCustomMetric 
API.

10 Não

UpdateDimension 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateDimension API.

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46522656
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-46522656
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

UpdateMitigationAction 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateMitigationAction 
API.

10 Não

UpdateScheduledAudit 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateScheduledAudit 
API.

5 Não

UpdateSecurityProfile 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateSecurityProfile 
API.

10 Não

ValidateSecurityProfileBehaviors 
API TPS

O máximo de 
transações por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ValidateSecurityProfileBehaviors 
API.

10 Não

AWS IoT Device Managementendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Tópicos

• AWS IoT Core- pontos finais do plano de controle (p. 586)
• AWS IoT Core- pontos finais do plano de dados (p. 588)
• AWS IoT Device Management- terminais de dados de trabalhos (p. 590)
• AWS IoT Device Management- terminais de tunelamento seguros (p. 592)
• AWS IoTendpoints do FIPS (p. 595)

AWS IoT Core- pontos finais do plano de controle
A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos paraAWS IoT Core - operações do 
plano de controle. Para obter informações sobre as operações suportadas pelos endpoints do plano de 
controleAWS IoT Core -, consulte AWS IoToperações na Referência daAWS IoT API.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iot/quotas/L-1CB31CD2
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iot.us-east-2.amazonaws.com

iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iot.us-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 iot.us-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 iot.us-west-2.amazonaws.com

iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

iot.ca-central-1.amazonaws.com

iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Core- pontos finais do plano de dados
Os pontos finais do plano de dadosAWS IoT Core - são específicos para cadaConta da AWSRegião da 
AWS e. Para encontrar o endpoint do plano de dadosAWS IoT Core - para seuConta da AWS eRegião da 
AWS, use o comando describe-endpointCLI mostrado aqui ou a API DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Esse comando retorna seu endpoint da API Data Plane no seguinte formato:

account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpointsAWS IoT Core - do plano de dados, 
consulte operações do plano deAWS IoT dados na Referência daAWS IoT API.

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpointsConta da AWS específicos de cada 
umRegião da AWS queAWS IoT Core suporta. Na coluna Endpoint, oaccount-specific-prefix do 
endpoint específico da sua conta é substituído pelodata mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com

data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com

data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS IoT Device Management- terminais de dados de trabalhos

Os endpoints de dadosAWS IoT Device Management - jobs são específicos para cadaConta da 
AWSRegião da AWS e. Para encontrar o endpoint de dadosAWS IoT Device Management - jobs para 
seuConta da AWS eRegião da AWS, use o comando describe-endpointCLI mostrado aqui ou a API
DescribeEndpointREST.

aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs

Esse comando retorna o endpoint da API do plano de dados Jobs no seguinte formato:

account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints de dadosAWS IoT Device 
Management - jobs, consulte operações do plano de dados deAWS IoT tarefas na Referência daAWS IoT 
API.

A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos que oferecemAWS IoT Core suporte 
para operações de dados de trabalho. Na coluna Endpoint, oaccount-specific-prefix do endpoint 
específico da sua conta substitui o prefixo mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 prefixo .jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 prefixo .jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 prefixo .jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo .jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 prefixo .jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 prefixo .jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

prefixo .jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

prefixo .jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

prefixo .jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

prefixo .jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

prefixo .jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 prefixo .jobs.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

prefixo .jobs.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

prefixo .jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 prefixo .jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 prefixo .jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 prefixo .jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 prefixo .jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

prefixo .jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

prefixo .jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 prefixo .jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

prefixo .jobs.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Device Management- terminais de tunelamento seguros

O AWS IoT oferece suporte a endpoints adicionais para tunelamento seguro.

Endpoints de APIs de gerenciamento de tunelamento seguro

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
592



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

api.tunneling.iot-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Endpoints de conexão de dispositivo de tunelamento seguro

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 wss://data.tunneling.iot.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 wss://data.tunneling.iot.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-central-1 wss://data.tunneling.iot.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

China (Pequim) cn-north-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China (Ningxia) cn-northwest-1 wss://data.tunneling.iot.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 wss://data.tunneling.iot.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa (Paris) eu-west-3 wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

América do Sul 
(São Paulo)

sa-east-1 wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente Médio 
(Bahrein)

me-south-1 wss://data.tunneling.iot.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Oriente Médio 
(Emirados 
Árabes Unidos)

me-central-1 era: //data.tunneling.iot.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-east-1 era: //data.tunneling.iot. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-west-1 era: //data.tunneling.iot. us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS IoTendpoints do FIPS

AWS IoTproporciona endpoints compatíveis com o Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. 
Escolha o endpoint adequado compatível com FIPS para acessarAWS IoT recursos em suaAWS região 
a partir do FIPS Endpoints by Service. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS fornecidos 
peloAWS IoT, consulte Conectando-se aos endpointsAWS IoT FIPS.

Service Quotas
Índice

• AWS IoT Corecoisas: limites e cotas de recursos (p. 596)
• AWS IoT Corelimites e cotas de recursos do grupo de coisas (p. 597)
• AWS IoT Corelimites e cotas de registro em massa (p. 598)
• AWS IoT Corerestrições de grupo de faturamento (p. 599)
• AWS IoT Device ManagementLimites de ação da API (p. 599)
• Indexação de frotas da AWS IoT (p. 605)
• Trabalhos do AWS IoT (p. 608)
• Encapsulamento seguro do AWS IoT (p. 612)
• Fleet Hub forAWS IoT Device Management (p. 614)
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AWS IoT Corecoisas: limites e cotas de recursos

AWS IoT Corelimites de coisas e cotas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum number of 
thing attributes 
for a thing with a 
thing type

Número máximo de 
atributos de uma coisa 
com um tipo de coisa. 
Os tipos de coisas são 
opcionais e facilitam a 
descoberta de coisas. 
As coisas com um tipo 
de coisa podem ter até 
50 atributos.

50 Sim

Maximum number of 
thing attributes 
for a thing 
without a thing 
type

Número máximo de 
atributos de uma coisa 
sem um tipo de coisa. 
As coisas sem um tipo 
de coisa podem ter até 
três atributos.

3 Não

Maximum thing name 
size

Tamanho máximo do 
nome de uma coisa, 
que é 128 bytes de 
caracteres codificados 
em UTF-8.

128 bytes Não

Number of thing 
types that can be 
associated with a 
thing

Número de tipos de 
coisas que podem ser 
associadas a uma coisa, 
que podem ser zero ou 
um. Os tipos de coisas 
são opcionais e seu uso 
facilita a descoberta de 
coisas.

1 Não

Size of thing 
attributes per 
thing

O tamanho dos atributos 
de coisa por coisa, 
que é 47 kilobytes. 
Os atributos das 
coisas são pares 
opcionais de nome-
valor que armazenam 
informações sobre a 
coisa, o que facilita 
seu uso para descobrir 
coisas.

47 quilobytes Sim

Note

Tipos de coisa
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-945D2414
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-83BC2FA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7D0B47D6
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-5104A2FD


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

O número de tipos de itens que podem ser definidos em um nãoConta da AWS é limitado. Os 
tipos de coisas permitem que você armazene informações de descrição e configuração que são 
comuns a todas as coisas associadas ao mesmo tipo de coisa.

AWS IoT Corelimites e cotas de recursos do grupo de coisas

AWS IoT Corelimites e cotas de grupos de coisas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum depth 
of a thing group 
hierarchy

A profundidade máxima 
de uma hierarquia 
de grupos de coisas. 
Quando você cria uma 
hierarquia de grupos, 
a política anexada 
ao grupo principal 
é herdada por seu 
grupo secundário e 
por todas as coisas do 
grupo e de seus grupos 
secundários. Isso facilita 
o gerenciamento de 
permissões para um 
grande número de 
coisas.

7 Não

Maximum number 
of attributes 
associated with a 
thing group

Número máximo de 
atributos associados 
a um grupo de coisas. 
Os atributos são pares 
de nome e valor que 
você pode usar para 
armazenar informações 
sobre um grupo. Você 
pode adicionar, excluir 
ou atualizar os atributos 
de um grupo.

50 Não

Maximum number 
of direct child 
groups

O número máximo de 
grupos secundários 
diretos que um grupo de 
coisas pode ter em uma 
hierarquia de grupos de 
coisas.

100 Não

Maximum number of 
dynamic groups

O número máximo de 
grupos de um número 
de grupos.

100 Não

Maximum number of 
thing groups a 
thing can belong 
to

Uma coisa pode 
ser adicionada a 
um máximo de 10 
grupos de coisas. 
Mas você não pode 
adicionar uma coisa a 
mais de um grupo na 

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1AC7411F
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6EC13FE5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C12BBB7E
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

mesma hierarquia. Isso 
significa que algo não 
pode ser adicionado 
a dois grupos que 
compartilham um pai em 
comum.

Maximum size of 
a thing group 
attribute name, in 
chars

Tamanho máximo de 
um nome de atributo 
do grupo de coisas, em 
caracteres.

128 Não

Maximum size of 
a thing group 
attribute value, 
in chars

Tamanho máximo de 
um valor de atributo do 
grupo de coisas, em 
caracteres.

800 Não

Maximum thing 
group name size

Tamanho máximo do 
nome do grupo de 
coisas.

128 bytes Não

Note

Tarefa de grupo Thing

O número máximo de itens que podem ser atribuídos a um grupo de coisas não é limitado.

AWS IoT Corelimites e cotas de registro em massa

AWS IoT Coreregistro de coisas em massa

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Allowed 
registration tasks

De qualquer formaConta 
da AWS, somente 
uma tarefa de registro 
em massa pode ser 
executada por vez.

1 Não

Data retention 
policy

Depois que a tarefa 
de registro em massa 
(que pode durar muito 
tempo) for concluída, 
os dados relacionados 
ao registro de itens em 
massa serão excluídos 
permanentemente após 
30 dias.

259.200 segundos Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-AB8384AA
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-3BB07D58
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-E0945F24
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8B5FA95E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8B5FA95E


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum line 
length

Cada linha em um 
arquivo JSON de 
entrada do Amazon S3 
não pode exceder 256K 
de comprimento.

256000 Não

Registration task 
termination

Todas as tarefas de 
registro em massa 
pendentes ou não 
concluídas são 
encerradas após 30 
dias.

259.200 segundos Não

Para obter mais informações sobre o arquivo JSON usado para registro em massa, consulte Arquivo JSON 
de entrada do Amazon S3.

AWS IoT Corerestrições de grupo de faturamento

• Uma coisa pode pertencer precisamente a um grupo de faturamento.
• Diferentemente dos grupos de coisas, os grupos de faturamento não podem ser organizados em 

hierarquias.
• Para que seu uso seja registrado para fins de marcação ou faturamento, um dispositivo deve:

• Ser registrado como coisa na AWS IoT Core.
• Comunicar-se com o AWS IoT Core usando apenas MQTT.
• Autenticar-se com o AWS IoT Core usando apenas o nome da coisa como ID de cliente.
• Use um certificado X.509 ou o Amazon Cognito Identity para se autenticar.

Para obter mais informações, consulte Gerenciando dispositivos comAWS IoT, autenticação e
provisionamento de dispositivos. Você pode usar a operação AttachThingPrincipalda API para anexar 
um certificado ou outra credencial a algo.

• O número máximo de grupos de cobrança porAWS conta é 20.000.

AWS IoT Device ManagementLimites de ação da API
AWS IoT Device ManagementLimites de ação da API

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

AddThingToBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
AddThingToBillingGroup 
API.

60 60 Sim

AddThingToThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 

100 60 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D4CA1ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D4CA1ECC
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-97D120C3
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/bulk-provisioning.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/bulk-provisioning.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-thing-management.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-provision.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_AttachThingPrincipal.html
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-1F4BE39E
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2904683A
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-2904683A
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

(TPS) que pode 
ser feito para a 
AddThingToThingGroup 
API.

AttachThingPrincipal 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
AttachThingPrincipal 
API.

100 50 Sim

CreateBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
CreateBillingGroup 
API.

25 25 Sim

CreateDynamicThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
CreateDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sim

CreateThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
CreateThing API.

100 50 Sim

CreateThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
CreateThingGroup 
API.

25 25 Sim

CreateThingType 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que pode 
ser feito para a 
CreateThingType 
API.

15 15 Sim

Versão 1.0
600

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-F64D1AA6
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-8650816F
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DeleteBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteBillingGroup 
API.

15 15 Sim

DeleteDynamicThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sim

DeleteThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteThing API.

100 50 Sim

DeleteThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteThingGroup 
API.

15 15 Sim

DeleteThingType 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeleteThingType 
API.

15 15 Sim

DeprecateThingType 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DeprecateThingType 
API.

15 15 Sim

DescribeBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeBillingGroup 
API.

100 15 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6C20C764
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-6C20C764
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-7F1DBFAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-23DF46E7
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

DescribeThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeThing 
API.

350 50 Sim

DescribeThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeThingGroup 
API.

100 100 Sim

DescribeThingType 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DescribeThingType 
API.

100 50 Sim

DetachThingPrincipal 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
DetachThingPrincipal 
API.

100 50 Sim

ListBillingGroups 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListBillingGroups 
API.

10 10 Sim

ListPrincipalThings 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListPrincipalThings 
API.

10 10 Sim

Versão 1.0
602

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-0EF0F5EE
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-C481616A
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

ListTagsForResource 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListTagsForResource 
API.

10 10 Sim

ListThingGroups 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingGroups 
API.

10 10 Sim

ListThingGroupsForThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingGroupsForThing 
API.

100 50 Sim

ListThingPrincipals 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingPrincipals 
API.

10 10 Sim

ListThingTypes 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingTypes 
API.

10 10 Sim

ListThings API 
TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThings API.

10 10 Sim

ListThingsInBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingsInBillingGroup 
API.

25 25 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotcore/quotas/L-D127B7BE
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

ListThingsInThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
ListThingsInThingGroup 
API.

25 25 Sim

RegisterThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
RegisterThing API.

10 10 Sim

RemoveThingFromBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
RemoveThingFromBillingGroup 
API.

15 15 Sim

RemoveThingFromThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
RemoveThingFromThingGroup 
API.

100 50 Sim

TagResource 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
TagResource API.

10 10 Sim

UntagResource 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UntagResource 
API.

10 10 Sim

UpdateBillingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateBillingGroup 
API.

15 15 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Valor padrão em 
selectRegiões da 
AWS *

Ajustável

UpdateDynamicThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateDynamicThingGroup 
API.

5 5 Sim

UpdateThing 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateThing API.

100 50 Sim

UpdateThingGroup 
API TPS

O número máximo 
de transações 
por segundo 
(TPS) que podem 
ser feitas para a 
UpdateThingGroup 
API.

15 15 Sim

* SelecioneRegiões da AWS: Europa (Ningxia), Ásia-Pacífico (Ningxia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico 
(Ningxia),AWS GovCloud Ásia-PacíficoAWS GovCloud (Ningxia), Ásia-Pacífico (Ningxia), Ásia-Pacífico 
(Ningxia)

Indexação de frotas da AWS IoT

AWS IoT Device Managementlimites e cotas de indexação da frota

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum length of 
a custom field 
name

O tamanho máximo de 
um nome de campo 
personalizado.

1024 Sim

Maximum length of 
a query

O tamanho máximo 
de uma consulta em 
caracteres codificados 
UTF-8.

1000 Sim

Maximum number 
of * wildcard 
operators per 
query term

O número máximo de 
operadores curinga* por 
termo de consulta.

2 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum number 
of ? wildcard 
operators per 
query term

O número máximo de? 
operadores curinga por 
termo de consulta.

5 Não

Maximum number of 
custom fields in 
AWS thing groups 
index

O número máximo de 
campos personalizados 
no índice de grupos 
deAWS coisas.

5 Sim

Maximum number of 
custom fields in 
AWS things index

O número máximo de 
campos personalizados 
no índice deAWS 
coisas.

5 Sim

Maximum number of 
dynamic groups

O número máximo de 
grupos por cliente.

100 Sim

Maximum number of 
fleet metrics

O número máximo de 
métricas de frota por 
cliente.

100 Sim

Maximum number 
of names in the 
named shadow names 
filter

O número máximo 
de nomes no filtro de 
nomes de sombra 
nomeados

10 Sim

Maximum number of 
percentile values 
per fleet metric

O número máximo de 
valores para o tipo de 
agregação de percentil 
por métrica de frota.

5 Não

Maximum number of 
query terms per 
dynamic group

O número máximo de 
termos de consulta por 
grupo dinâmico.

5 Sim

Maximum number of 
query terms per 
fleet metric

O número máximo de 
termos de consulta por 
métrica da frota.

12 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Maximum number of 
query terms per 
query

O número máximo de 
termos de consulta por 
consulta.

12 Sim

Maximum number of 
results per search 
query

O número máximo de 
resultados por consulta 
de pesquisa.

500 Não

Maximum period of 
a fleet metric

O período máximo de 
uma métrica de frota em 
segundos.

86.400 segundos Não

Minimum period of 
a fleet metric

O período mínimo de 
uma métrica de frota em 
segundos.

60 segundos Não

AWS IoT Device Managementlimites da API de indexação de frota

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

DescribeIndex rate

O número máximo 
de DescribeIndex 
chamadas por segundo.

10 Sim

GetCardinality 
rate

O número máximo 
de GetCardinality 
chamadas por segundo.

15 Sim

GetIndexingConfiguration 
rate

O número máximo de 
GetIndexingConfiguration 
chamadas por segundo.

20 Sim

GetPercentiles 
rate

O número máximo 
de GetPercentiles 
chamadas por segundo.

15 Sim

GetStatistics rate

O número máximo de 
GetStatistics chamadas 
por segundo.

15 Sim

ListIndices rate

O número máximo de 
ListIndices chamadas 
por segundo.

5 Sim
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Referência geral do AWS Guia de referência
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

SearchIndex rate

O número máximo de 
SearchIndex chamadas 
por segundo.

15 Sim

UpdateIndexingConfiguration 
rate

O número máximo de 
UpdateIndexingConfiguration 
chamadas por segundo.

1 Sim

Trabalhos do AWS IoT

AWS IoT Device Managementlimites e cotas de empregos

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Active continuous 
jobs

O número máximo 
de empregos ativos 
emConta da AWS sua 
região. Esse valor limite 
é uma agregação de 
trabalhos de snapshot 
ativos e trabalhos 
contínuos ativos.

100000 Sim

Active snapshot 
jobs

O número máximo 
de empregos ativos 
emConta da AWS sua 
região. Esse valor limite 
é uma agregação de 
trabalhos de snapshot 
ativos e trabalhos 
contínuos ativos.

100000 Sim

Comment length

O tamanho máximo 
do comentário (em 
caracteres).

2028 Não

Concurrent jobs

O número máximo 
de trabalhos 
simultâneosConta da 
AWS por região.

500 Sim

CreateJobTemplate 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
CreateJobTemplate.

10 Sim

Data retention

O número máximo 
de dias em que os 
dados da tarefa e os 
dados de execução do 
trabalho serão retidos 
para trabalhos inativos 

730 Não
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Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Device Management

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

(trabalhos que não são 
IN_PROGRESS).

DeleteJobTemplate 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
DeleteJobTemplate.

10 Sim

DescribeJobExecution/
GetPendingJobExecutions 
throttle limit

O número máximo de 
transações totais de 
leitura por segundo por 
conta que pode ser 
causado pela invocação 
DescribeJobExecution 
e/ou 
GetPendingJobExecutions. 
No plano de controle, 
DescribeJobExecution 
é limitado a 10 TPS por 
invocação.

200 Não

DescribeJobTemplate 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
DescribeJobTemplate.

10 Sim

DocumentSource 
length

O número máximo de 
caracteres em uma 
fonte do documento de 
trabalho.

1350 Não

In Progress 
timeout

O valor máximo do 
InProgress tempo limite 
de execução do trabalho 
(em minutos).

10080 Não

Job Targets

O número máximo de 
destinos que você pode 
atribuir a um trabalho.

100 Não

Job Template 
description length

O número máximo de 
caracteres na descrição 
de um modelo de 
trabalho.

2028 Não

Job description 
length

O número máximo de 
caracteres em uma 
descrição do trabalho.

2028 Não

Job execution roll 
out rate

O número máximo de 
execuções de tarefas 
que você pode executar 
por minuto.

1000 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

JobId Length

O número máximo de 
caracteres em um ID de 
Job.

64 Não

JobTemplateId 
Length

O número máximo de 
caracteres em um ID do 
modelo de trabalho.

64 Não

List results per 
page

O número máximo de 
resultados de uma lista 
por página.

250 Não

ListJobTemplates 
throttle limit

O limite do acelerador 
para ListJobTemplates.

10 Sim

Maximum number of 
job templates

O número máximo de 
modelos de trabalho 
que você pode possuir.

100 Sim

Minimum job 
execution roll out 
rate

O número mínimo de 
execuções de tarefas 
que você pode executar 
por minuto.

1 Não

Minimum pre-signed 
URL lifetime

A vida útil mínima (em 
segundos) de um URL 
pré-assinado do.

60 segundos Não

Pre-signed URL 
lifetime

A vida útil máxima (em 
segundos) de um URL 
pré-assinado do.

3600 segundos Não

S3 job document 
length

O tamanho máximo 
de um documento de 
trabalho do S3 que 
pode ser enviado para 
umAWS IoT dispositivo 
(em bytes).

32768 bytes Sim

StartNextPendingJobExecution/
UpdateJobExecution 
throttle limit

O número máximo de 
transações totais de 
gravação por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
StartNextPendingJobExecution 
e/ou 
UpdatePendingJobExecution.

200 Não
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

StatusDetail map 
key length

O tamanho máximo 
de uma chave de 
StatusDetail mapa (em 
caracteres).

128 Não

StatusDetail map 
key-value pairs

O número máximo de 
pares de valor que 
você pode ter em um 
StatusDetail mapa.

10 Não

StatusDetail map 
value length

O tamanho máximo de 
um valor de StatusDetail 
mapa (em caracteres).

1024 Não

Step Timer

O valor máximo do 
tempo limite da etapa de 
execução do trabalho 
(em minutos).

10080 Não

AWS IoT Device Managementlimites de ação da API jobs

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

AssociateTargetsWithJob 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
AssociateTargetsWithJob.

10 Sim

CancelJob throttle 
limit

O limite do acelerador 
para CancelJob.

10 Sim

CancelJobExecution 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
CancelJobExecution.

10 Sim

CreateJob throttle 
limit

O limite do acelerador 
para CreateJob.

10 Não

DeleteJob throttle 
limit

O limite do acelerador 
para DeleteJob.

10 Sim

DeleteJobExecution 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
DeleteJobExecution.

10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

DescribeJob 
throttle limit

O limite do acelerador 
para DescribeJob.

10 Sim

DescribeJobExecution 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
DescribeJobExecution.

10 Sim

GetJobDocument 
throttle limit

O limite do acelerador 
para GetJobDocument.

10 Sim

ListJobExecutionsForJob 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
ListJobExecutionsForJob.

10 Sim

ListJobExecutionsForThing 
throttle limit

O limite do 
acelerador para 
ListJobExecutionsForThing.

10 Sim

ListJobs throttle 
limit

O limite do acelerador 
para ListJobs.

10 Sim

UpdateJob throttle 
limit

O limite do acelerador 
para UpdateJob.

10 Sim

† Para definições de plano de dados e plano de controle, consulte Quais são as formas de acessar oAWS 
IoT Core? nas perguntas frequentesAWS sobre o IoT Core

Encapsulamento seguro do AWS IoT

AWS IoT Device Managementlimites e cotas de tunelamento seguros

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

CloseTunnel API 
throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
CloseTunnel.

1 Sim

DescribeTunnel API 
throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
DescribeTunnel.

10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

ListTagsForResource 
API throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
ListTagsForResource.

10 Sim

ListTunnels API 
throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
ListTunnels.

10 Sim

Maximum bandwidth 
per tunnel

A largura de banda 
máxima por túnel (em 
kbps).

800 Não

Maximum connection 
rate

O número máximo 
de transações para 
conexão a um túnel por 
segundo.

10 Sim

Maximum number of 
tags per resource

O número máximo 
de tags que pode ser 
usado por recurso.

50 Não

Maximum tag key 
length

O número máximo de 
caracteres Unicode em 
uma chave de tag. Cada 
chave de recurso e tag 
deve ser exclusivo.

128 Não

Maximum tag value 
length

O número máximo de 
caracteres Unicode em 
um valor de tag. Cada 
chave de tag pode ter 
um valor.

256 Não

Maximum tunnel 
lifetime

A vida útil máxima 
do túnel (em horas), 
após a qual um túnel 
será fechado após ser 
atingido.

12 Não

OpenTunnel API 
throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
OpenTunnel.

1 Sim

TagResource API 
throttle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
TagResource.

10 Sim
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

UntagResource API 
trottle limit

O número máximo de 
transações por segundo 
por conta que pode ser 
causado pela invocação 
UntagResource.

10 Sim

Fleet Hub forAWS IoT Device Management

Limites e cotas do Fleet Hub

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

Number of 
applications per 
Region per AWS 
account

O número máximo de 
aplicativos por região 
porConta da AWS.

10 Sim

Limites de limitação da API Fleet Hub

Recurso Quota Ajustável

alarmes 100 por região por conta Sim

CreateApplication 10 TPS Sim

DeleteApplication 10 TPS Sim

DescribeApplication 10 TPS Sim

ListApplications 10 TPS Sim

ListTagsForResource 10 TPS Sim

TagResource 10 TPS Sim

UntagResource 10 TPS Sim

UpdateApplication 10 TPS Sim

AWS IoT Eventsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
Extremidades do ambiente

A tabela a seguir contémAWS endpoints específicos da região que oferecemAWS IoT Events suporte às 
operações do plano de controle. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Eventsoperações na
ReferênciaAWS IoT Events da API.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotevents.us-east-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotevents.us-east-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotevents.us-west-2.amazonaws.com

iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Oeste dos 
EUA)

Endpoints do ambiente de dados

A tabela a seguir contémAWS endpoints específicos da região que oferecemAWS IoT Events suporte para 
operações de plano de dados. Para obter mais informações, consulte operaçõesAWS IoT Events de dados
na ReferênciaAWS IoT Events da API.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com

data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho de definição do modelo de 
detector

Each supported 
Region: 512 
Kilobytes

Não O tamanho máximo 
(em quilobytes) de uma 
definição de modelo de 
detector.

Versões de modelo de detector Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
versões de um único 
modelo de detector para 
essa conta.

Modelos de detector Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
modelos de detectores para 
essa conta.

Modelos de detector por entrada Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
modelos de detectores 
associados a uma única 
entrada.

Detectores por modelo de detector Each supported 
Region: 100,000

Sim O número máximo de 
detectores criados por um 
modelo de detector.

Entradas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
entradas para essa conta.

Máximo de ações por modelo de alarme Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de ações 
permitidas em um modelo 
de alarme.

Máximo de ações por evento Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de ações 
permitidas em um evento 
em um modelo de detector.

Máximo de versões do modelo de alarme 
por modelo de alarme

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
versões de um modelo de 
alarme para essa conta da.

Máximo de modelos de alarme por conta Cada Sim O número máximo de 
modelos de alarme para 
essa conta.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de modelos de alarme por entrada Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
modelos de alarme 
associados a uma única 
entrada.

Máximo de alarmes por modelo de alarme Each supported 
Region: 100,000

Sim O número máximo de 
alarmes criados por um 
modelo de alarme.

Máximo de eventos por estado Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
eventos permitidos em um 
estado em um modelo de 
detector.

Máximo de mensagens por alarme por 
segundo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
mensagens enviadas em 1

Número máximo de modelos de alarme por 
propriedade em um modelo de SiteWise 
ativos deAWS IoT

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
modelos de alarme 
que podem ser criados 
para uma determinada 
propriedade em um modelo 
de SiteWise ativos deAWS 
IoT

Número máximo de destinatários por ação 
de notificação em um modelo de alarme

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
destinatários que pode 
ser especificado em uma 
ação de notificação em um 
modelo de alarme

Total máximo de mensagens avaliadas por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
avaliações de mensagens 
em todos os detectores e 
alarmes em um segundo 
para essa conta.

Máximo de eventos de transição por estado Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
eventos de transição 
permitidos em um estado 
em um modelo de detector.

Tamanho da mensagem Each supported 
Region: 1 Kilobytes

Sim O tamanho máximo de uma 
mensagem (em quilobytes).

Mensagens por detector, por segundo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
mensagens enviadas em 1

Duração mínima do cronômetro Cada Sim A menor duração que um 
temporizador do modelo 
de detector pode ser 
configurada (em segundos).

Número de análises do modelo do detector 
no status RUNNING

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
análises do modelo 
do detector no status 
RUNNING para essa conta.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Variáveis de estado por definição de 
modelo de detector

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
variáveis de estado em uma 
definição de modelo de 
detector.

Estados por modelo de detector Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
estados permitidos em um 
modelo de detector.

Temporizadores programados por detector Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de temporizadores 
programados por um 
detector.

Expressões de gatilho Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de

Para obter mais informações, consulte AWS IoT Eventsas cotas no GuiaAWS IoT Events do usuário.

AWS IoT FleetWise endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
O limite paraAWS Control Tower é de 5.000 TPS.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de campanhas para cada conta 
em umaAWS região

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
campanhas para cada conta 
em umaAWS região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de manifestos decodificadores 
para um manifesto modelo para cada conta 
em umaAWS região.

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
manifestos decodificadores 
para um manifesto modelo 
para cada conta em 
umaAWS região.

Número de manifestos de modelo para 
cada conta em umaAWS região.

Cada região 
compatível: 150

Sim O número máximo de 
manifestos de modelo para 
cada conta em umaAWS 
região.

Número de nós em um catálogo de sinais 
para cada conta em umaAWS região

Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
nós em um catálogo de 
sinais para cada conta em 
umaAWS região.

Número de catálogos de sinais para cada 
conta em umaAWS região.

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
catálogos de sinais para 
cada conta em umaAWS 
região.

Número de sinais em uma campanha para 
cada conta em umaAWS região.

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de sinais 
em uma campanha para 
cada conta em umaAWS 
região.

Número de veículos em uma frota para 
cada conta em umaAWS região.

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
veículos em uma frota para 
cada conta em umaAWS 
região.

Taxa de solicitações de API para cada 
conta em umaAWS região

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
solicitações de API que 
você pode enviar por 
segundo para cada conta 
em umaAWS região.

Taxa de ingestão de mensagens para cada 
conta em umaAWS região.

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
mensagensAWS que a IoT 
FleetWise pode ingerir por 
segundo para cada conta 
em umaAWS região.

Taxa de ingestão de mensagens para cada 
veículo em umaAWS região.

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
mensagensAWS que a IoT 
FleetWise pode ingerir por 
segundo para cada veículo 
em umaAWS região.

Note

AWS IoT FleetWise removerá mensagens do veículo se a taxa de ingestão exceder a cota 
padrão. Revise suas definições de campanha e frota para ajustar o número esperado de 
mensagens. Instâncias de mensagens perdidas não podem ser recuperadas.
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AWS IoT Wirelessendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As seções a seguir descrevem os endpoints do serviço paraAWS IoT Wireless. AWS IoT Core para 
Amazon Sidewalksó pode ser usado noRegião da AWSus-east-1. Você pode usar esses endpoints para 
realizar as operações na Referência daAWS IoT Wireless API.

Para obter informações sobre:

• Conectando-se e usando os gateways e dispositivos LoRa WAN, consulte Conectando gateways e 
dispositivosAWS IoT Core for LoRaWAN no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

• Conectando-se e usando os dispositivos finais do Amazon Sidewalk, consulte Conectando dispositivos 
finais do SidewalkAWS IoT Core para Amazon Sidewalk no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Tópicos
• AWS IoT Core for LoRaWAN- pontos finais do plano de controle (p. 621)
• AWS IoT Core for LoRaWAN- pontos finais do plano de dados (p. 622)

AWS IoT Core for LoRaWAN- pontos finais do plano de controle

A tabela a seguir contém endpointsRegião da AWS específicos paraAWS IoT Core for LoRaWAN - 
operações do plano de controle.

Note

ParaAWS IoT Core para Amazon Sidewalk, use o endpoint nous-east-1Região da AWS.

Para obter informações sobre as operações suportadas pelos endpoints do plano de controleAWS IoT 
Wireless -, consulte OperaçõesAWS IoT Wireless da API na ReferênciaAWS IoT Wireless da API.

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 api.iotwireless.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 api.iotwireless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

América do Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN- pontos finais do plano de dados

Os pontos finais do plano de dadosAWS IoT Core for LoRaWAN - são específicos para cadaConta da 
AWSRegião da AWS e. Para encontrar o endpoint do plano de dadosAWS IoT Core for LoRaWAN - para 
seuConta da AWS eRegião da AWS, use o comando get-service-endpointCLI mostrado aqui ou a API
GetServiceEndpointREST.

aws iotwireless get-service-endpoint

Esse comando retorna informações sobre:

• O tipo de serviço sobre o qual você deseja obter informações sobre terminais, que pode serCUPS ouLNS.
• O certificado de confiança do servidor CUPS ou LNS, dependendo do endpoint especificado.
• Seu endpoint da API de plano de dados no seguinte formato:

account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com

ondeservice pode sercups oulns.

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints de LNSAWS específicos da conta 
para cada região queAWS IoT Core for LoRaWAN oferece suporte. Na coluna Endpoint, oaccount-
specific-prefix do endpoint específico da sua conta substitui o prefixo mostrado na representação 
genérica do endpoint.

Endpoints do LNS

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 prefixo .lns.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

FOI

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo .lns.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

FOI

Europa (Irlanda) eu-west-1 prefixo .lns.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

FOI

Europa (Frankfurt) eu-central-1 prefixo .lns.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

FOI

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo .lns.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

FOI

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo .lns.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

FOI

América do Sul (São 
Paulo)

ap-east-1 prefixo .lns.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

FOI
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A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints CUPSAWS específicos da conta para 
cada região queAWS IoT Core oferece suporte. Na coluna Endpoint, oaccount-specific-prefix do 
endpoint específico da sua conta substitui o prefixo mostrado na representação genérica do endpoint.

Endpoints CUPS

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 prefixo .cups.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo .cups.lorawan.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 prefixo .cups.lorawan.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 prefixo .cups.lorawan.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo .cups.lorawan.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo .cups.lorawan.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

América do Sul (São 
Paulo)

ap-east-1 prefixo .cups.lorawan.sa-
east-1.amazonaws.com

FOI

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints do plano de dadosAWS IoT Wireless -, 
consulte OperaçõesAWS IoT Wireless da API na ReferênciaAWS IoT Wireless da API.

Service Quotas
As tabelas a seguir descrevem o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas 
para cada ação na APIAWS IoT Wireless, que incluiAWS IoT Core for LoRaWANAWS IoT Core para 
Amazon Sidewalk e.

Índice
• Dispositivos sem fio e cotas de dados de dispositivos (p. 541)
• LoRaLimitação de API de gateways WAN (p. 625)
• Limitação da API de perfis e destinos (p. 627)
• Limitação da API de tarefas e grupos de transmissão múltipla da FUOTA (p. 628)
• Limitação da API de calçada e registro (p. 628)
• Analisador de rede e limitação da API de eventos sem fio (p. 630)
• Marcação e limitação da API de terminais (p. 630)
• AWS IoT Corelocalização do dispositivo e limites adicionaisAWS IoT Wireless da API (p. 631)

Dispositivos sem fio e cotas de dados de dispositivos

As cotas de serviço a seguir se aplicam aos dispositivos LoRa WAN e Sidewalk. Também são suas cotas 
de dados de dispositivos, que são transmitidas entre dispositivos sem fio, gateways e a nuvem.
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AWS IoT Wirelesslimitação da API de dispositivos

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithThing

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithThing

10 Sim

TPS limit for 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
CreateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessDevice

Limite de TPS para 
CreateWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
DeleteWirelessDevice

Limite de TPS para 
DeleteWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromThing

10 Sim

TPS limit for 
GetEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
GetEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDevice

Limite de TPS para 
GetWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDeviceStatistics

Limite de TPS para 
GetWirelessDeviceStatistics

10 Não

TPS limit for 
ListEventConfigurations

Limite de TPS para 
ListEventConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

Limite de TPS para 
ListNetworkAnalyzerConfigurations

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6407631C
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
ListWirelessDevices

Limite de TPS para 
ListWirelessDevices

10 Sim

TPS limit for 
SendDataToWirelessDevice

Limite de TPS para 
SendDataToWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
TestWirelessDevice

Limite de TPS para 
TestWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

Limite de TPS para 
UpdateEventConfigurationByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessDevice

Limite de TPS para 
UpdateWirelessDevice

10 Sim

LoRaLimitação de API de gateways WAN
Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs usadas com gateways LoRa WAN. Os gateways roteiam 
mensagens entre dispositivos LoRa WAN eAWS IoT Core para LoRa WAN.

AWS IoT Wirelesslimitação da API do gateway

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

Limite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithCertificate

10 Não

TPS limit for 
AssociateWirelessGatewayWithThing

Limite de TPS para 
AssociateWirelessGatewayWithThing

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessGateway

Limite de TPS para 
CreateWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTask

10 Não

Limite de TPS para 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não

Versão 1.0
625

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-35D1818B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0E4BA92F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FC84B266
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-882084A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B4636E40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4915A563
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B29C7ECC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2F6FC68
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-05BE3C0D
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
CreateWirelessGatewayTaskDefinition

TPS limit for 
DeleteWirelessGateway

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTask

10 Não

TPS limit for 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

Limite de TPS para 
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate

10 Não

TPS limit for 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessGatewayFromThing

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessGateway

Limite de TPS para 
GetWirelessGateway

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessGatewayCertificate

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayCertificate

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayFirmwareInformation

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayStatistics

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayStatistics

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTask

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayTask

10 Não

TPS limit for 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

Limite de TPS para 
GetWirelessGatewayTaskDefinition

10 Não
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8FFCC81A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6DEF44D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B0F3D444
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-182F8619
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-907EFF6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-33206197
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-42B55186
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-81B64868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C3B538C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3103F50C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-334EA895
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7AF1469B
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

Limite de TPS para 
ListWirelessGatewayTaskDefinitions

10 Não

TPS limit for 
ListWirelessGateways

Limite de TPS para 
ListWirelessGateways

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessGateway

Limite de TPS para 
UpdateWirelessGateway

10 Sim

Limitação da API de perfis e destinos
Esta tabela descreve o TPS máximo para perfis de dispositivos, perfis de serviço e destinos que podem 
rotear mensagens para outrosAWS serviços.

AWS IoT Wirelessperfis de dispositivos e limitação da API de destino

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
CreateDestination

Limite de TPS para 
CreateDestination

10 Sim

TPS limit for 
CreateDeviceProfile

Limite de TPS para 
CreateDeviceProfile

10 Sim

TPS limit for 
CreateServiceProfile

Limite de TPS para 
CreateServiceProfile

10 Sim

TPS limit for 
DeleteDestination

Limite de TPS para 
DeleteDestination

10 Sim

TPS limit for 
DeleteDeviceProfile

Limite de TPS para 
DeleteDeviceProfile

10 Sim

TPS limit for 
DeleteServiceProfile

Limite de TPS para 
DeleteServiceProfile

10 Sim

Limite de TPS para 
GetDestination

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-CC2D61C3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F881E3D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A1F96616
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0641E5DC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6829C2D4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F8530DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-EB538AAC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-50B185BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A25EC315
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
GetDestination

TPS limit for 
GetDeviceProfile

Limite de TPS para 
GetDeviceProfile

10 Sim

TPS limit for 
GetServiceProfile

Limite de TPS para 
GetServiceProfile

10 Sim

TPS limit for 
ListDestinations

Limite de TPS para 
ListDestinations

10 Sim

TPS limit for 
ListDeviceProfiles

Limite de TPS para 
ListDeviceProfiles

10 Sim

TPS limit for 
ListServiceProfiles

Limite de TPS para 
ListServiceProfiles

10 Sim

TPS limit for 
UpdateDestination

Limite de TPS para 
UpdateDestination

10 Sim

Limitação da API de tarefas e grupos de transmissão múltipla da FUOTA
Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs usadas com grupos de transmissão múltipla e tarefas 
FUOTA. Os grupos de transmissão múltipla podem ser usados para enviar uma mensagem de downlink 
para um grupo de dispositivos LoRa WAN. Usando tarefas FUOTA, você pode executar atualizações de 
firmware em dispositivos individuais ou em um grupo de dispositivos em um grupo de transmissão múltipla.

Limitação da API de calçada e registro
Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs e APIs do Amazon Sidewalk que são usadas para níveis de 
registro com base nos tipos de recursos.

AWS IoT WirelessLimitação da API de calçada e registro

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

Limite de TPS para 
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount

10 Sim

Limite de TPS para 
DeleteWirelessDeviceImportTask

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E7EAF51
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4FCAEFF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-905ED905
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E54A2621
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E6CBA335
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-647D6C46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-AA413BB8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13EE3A12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DeleteWirelessDeviceImportTask

TPS limit for 
DeregisterWirelessDevice

Limite de TPS para 
DeregisterWirelessDevice

10 Sim

TPS limit for 
GetLogLevelsByResourceTypes

Limite de TPS para 
GetLogLevelsByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
GetPartnerAccount

Limite de TPS para 
GetPartnerAccount

10 Sim

TPS limit for 
GetResourceLogLevel

Limite de TPS para 
GetResourceLogLevel

10 Sim

TPS limit for 
GetWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
GetWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
ListDevicesForWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
ListPartnerAccounts

Limite de TPS para 
ListPartnerAccounts

10 Sim

TPS limit for 
ListWirelessDeviceImportTasks

Limite de TPS para 
ListWirelessDeviceImportTasks

10 Sim

TPS limit for 
PutResourceLogLevel

Limite de TPS para 
PutResourceLogLevel

10 Sim

TPS limit for 
ResetAllResourceLogLevels

Limite de TPS para 
ResetAllResourceLogLevels

10 Sim

TPS limit for 
ResetResourceLogLevel

Limite de TPS para 
ResetResourceLogLevel

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-85E750DE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D260A47D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C2175B1E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEFAE009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6175FC12
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-16EAB1D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-18A5F69F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-FB636C37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9704EC18
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-12D6182B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-96FA888E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9CF47CC5
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
StartSingleWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
StartWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
StartWirelessDeviceImportTask

10 Sim

TPS limit for 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

Limite de TPS para 
UpdateLogLevelsByResourceTypes

10 Sim

TPS limit for 
UpdatePartnerAccount

Limite de TPS para 
UpdatePartnerAccount

10 Sim

TPS limit for 
UpdateWirelessDeviceImportTask

Limite de TPS para 
UpdateWirelessDeviceImportTask

10 Sim

Analisador de rede e limitação da API de eventos sem fio

Esta tabela descreve o TPS máximo para APIs usadas com o analisador de rede e eventos paraAWS IoT 
Wireless recursos. Usando o analisador de rede, você pode monitorar e solucionar problemas de seus 
recursos de LoRa WAN em tempo real.

Marcação e limitação da API de terminais

Esta tabela descreve o TPS máximo para aGetServiceEndpoint API e as APIs usadas para marcar 
recursos.

AWS IoT Wirelessmarcação e limitação de GetServiceEndpoint API

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
GetServiceEndpoint

Limite de TPS para 
GetServiceEndpoint

10 Não

TPS limit for 
ListTagsForResource

Limite de TPS para 
ListTagsForResource

10 Sim

TPS limit for 
TagResource

Limite de TPS para 
TagResource

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7B8D0453
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8BB3C8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0D8E249D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-3AC27648
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E8B6C4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-13F3B5DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DEC8385B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9D5A90BD
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
UntagResource

Limite de TPS para 
UntagResource

10 Sim

AWS IoT Corelocalização do dispositivo e limites adicionaisAWS IoT Wireless da 
API

Esta tabela descreve o TPS máximo para outras limitações adicionais deAWS IoT Wireless API.

AWS IoT Wirelesslimites e cotas

Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

Limite de TPS para 
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Limite de TPS para 
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
CancelMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
CancelMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
CreateFuotaTask

Limite de TPS para 
CreateFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
CreateMulticastGroup

Limite de TPS para 
CreateMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
DeleteFuotaTask

Limite de TPS para 
DeleteFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DeleteMulticastGroup

Limite de TPS para 
DeleteMulticastGroup

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DF869DBB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E91B60DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4AC6BBEA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-92ECAB75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72AB9EAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E3C6A79E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D07E0E7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-89C556FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-93C5A1DB
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
DeleteQueuedMessages

Limite de TPS para 
DeleteQueuedMessages

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

Limite de TPS para 
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

Limite de TPS para 
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Limite de TPS para 
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
GetFuotaTask

Limite de TPS para 
GetFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
GetMulticastGroup

Limite de TPS para 
GetMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
GetMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
GetMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
GetNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
GetPosition

Limite de TPS para 
GetPosition

10 Sim

TPS limit for 
GetPositionConfiguration

Limite de TPS para 
GetPositionConfiguration

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B6937DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A432E505
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-61A27891
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0C83FCE2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1DF3438B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D33E220F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-72A5D5E0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9C8C92B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6AF47E8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-B8A41F6F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5FCBB48D
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
GetPositionEstimate

Limite de TPS para 
GetPositionEstimate

10 Sim

TPS limit for 
GetResourceEventConfiguration

Limite de TPS para 
GetResourceEventConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
GetResourcePosition

Limite de TPS para 
GetResourcePosition

10 Sim

TPS limit for 
ListFuotaTasks

Limite de TPS para 
ListFuotaTasks

10 Sim

TPS limit for 
ListMulticastGroups

Limite de TPS para 
ListMulticastGroups

10 Sim

TPS limit for 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

Limite de TPS para 
ListMulticastGroupsByFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
ListPositionConfigurations

Limite de TPS para 
ListPositionConfigurations

10 Sim

TPS limit for 
ListQueuedMessages

Limite de TPS para 
ListQueuedMessages

10 Sim

TPS limit for 
PutPositionConfiguration

Limite de TPS para 
PutPositionConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
SendDataToMulticastGroup

Limite de TPS para 
SendDataToMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup

Limite de TPS para 
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticast 
grupo

10 Sim
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D6B79324
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E4F0512E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F654617D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-0604C085
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-4DEB3C3F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-7CE08A6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F4D43AC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-D91B7067
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-A4CD53FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-1346D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-F930F6AD
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Limitar nome de 
exibição

Descrição Valor padrão Ajustável

TPS limit for 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup

Limite de TPS para 
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticast 
grupo

10 Sim

TPS limit for 
StartFuotaTask

Limite de TPS para 
StartFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
StartMulticastGroupSession

Limite de TPS para 
StartMulticastGroupSession

10 Sim

TPS limit for 
StartNetworkAnalyzerStream

Limite de TPS para 
StartNetworkAnalyzerStream

10 Sim

TPS limit for 
UpdateFuotaTask

Limite de TPS para 
UpdateFuotaTask

10 Sim

TPS limit for 
UpdateMulticastGroup

Limite de TPS para 
UpdateMulticastGroup

10 Sim

TPS limit for 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

Limite de TPS para 
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
UpdatePosition

Limite de TPS para 
UpdatePosition

10 Sim

TPS limit for 
UpdateResourceEventConfiguration

Limite de TPS para 
UpdateResourceEventConfiguration

10 Sim

TPS limit for 
UpdateResourcePosition

Limite de TPS para 
UpdateResourcePosition

10 Sim

AWS IoT Greengrass V1endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8DBB3861
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-DB770805
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-6FC5E39D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-9E25CA04
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-5369BF7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8E864D54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-8367137B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-C80BC655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-70D824D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/iotwireless/quotas/L-E01F1EA2


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS IoT Greengrass V1

recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Operações de plano de controle

A tabela a seguir contémAWS endpoints específicos da região que oferecemAWS IoT Greengrass suporte 
para operações de gerenciamento de grupos.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

capim verde. us-gov-east-1.amazonaws.com

capim verde. us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

folhas de capim verde. us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

capim verde. us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com

capim verde. us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

MQTT e 
HTTPS

HTTPS

Operações de dispositivos AWS IoT
A tabela a seguir contém endpoints do Amazon Trust Services (ATS)AWS específicos da região para 
operações de gerenciamento deAWS IoT dispositivos, como a sincronização de sombras. Esta é uma API 
de plano de dados.

Para examinar o endpoint específico de sua conta, use o comando aws iot describe-endpoint --endpoint-
type iot:Data-ATS.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 prefixo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 prefixo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefixo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 prefixo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 prefixo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

China (Pequim) cn-north-1 prefixo-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS, MQTT

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefixo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 prefixo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Londres)

eu-west-2 prefixo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iot/describe-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iot/describe-endpoint.html
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-west-1 prefixo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-east-1 prefixo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Note

Atualmente, os endpoints antigos da Verisign são suportados em algumas regiões (p. 638), mas 
recomendamos que você use endpoints ATS com certificados de autoridade de certificação raiz 
(CA) do ATS. Para obter mais informações, consulte Autenticação de servidor no Guia doAWS 
IoT desenvolvedor.

Operações de descoberta
A tabela a seguir contém endpoints ATSAWS específicos da região para operações de descoberta de 
dispositivos usando a APIAWS IoT Greengrass Discovery. Esta é uma API de plano de dados.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Pequim)

cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com algumas regiões (p. 638), mas 
recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados da AC raiz do ATS. Para obter 
mais informações, consulte Autenticação do servidor no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Endpoints herdados compatíveis
Recomendamos que você use os endpoints do ATS nas tabelas anteriores com certificados da AC raiz 
do ATS. Para compatibilidade com versões anteriores,AWS IoT Greengrass atualmente oferece suporte 
a endpoints antigos da Verisign nas seguintesAWS regiões. Esse suporte será encerrado no futuro. Para 
obter mais informações, consulte Autenticação do servidor no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Ao usar endpoints herdados da Verisign, você deve usar certificados da AC raiz da Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste dos 
EUA (Oregon)

us-west-2 prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Para examinar o endpoint herdado específico de sua conta, use o comando aws iot describe-endpoint 
--endpoint-type iot:Data.
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Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos 
EUA (Oregon)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
API de nuvem do AWS IoT Greengrass

Descrição Padrão

Número máximo de dispositivos da AWS IoT por 
grupo do AWS IoT Greengrass.

2500

Número máximo de funções do Lambda por grupo. 200

Número máximo de recursos por função Lambda. 20

Número máximo de recursos por grupo. 200

O número máximo de transações por segundo 
(TPS) nas APIs do AWS IoT Greengrass.

Consulte the section called “TPS” (p. 639).

Número máximo de assinaturas por grupo. 10000

O número máximo de assinaturas que especificam
Cloud como a origem por grupo.

50

O tamanho máximo do nome de uma coisa 
principal.

124 bytes de caracteres UTF-8 codificados.

TPS

A cota padrão para o número máximo de transações por segundo nasAWS IoT Greengrass APIs depende 
da API e daAWS região em queAWS IoT Greengrass é usada.

Para a maioria das APIs e AWSregiões suportadas (p. 635), a cota padrão é 30. As exceções são 
indicadas nas tabelas a seguir.
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Exceções de API

API Padrão

CreateDeployment 20

AWSExceções de região

AWSRegião da Padrão

China (Pequim) 10

AWS GovCloud (Oeste dos EUA) 10

AWS GovCloud (Leste dos EUA) 10

Essa cota se aplica porConta da AWS. Por exemplo, na região US East (N. Virginia), cada conta tem uma 
cota padrão de 30 TPS. Cada API (como CreateGroupVersion ou ListFunctionDefinitions) tem 
uma cota de 30 TPS. Isso inclui operações de plano de controle e plano de dados. As solicitações que 
excederem as cotas da conta ou da API serão limitadas. Para solicitar aumentos nas cotas de contas e 
APIs, incluindo cotas para APIs específicas, entre em contato com seu representante de SupportAWS 
Corporativo.

AWS IoT Greengrass Core

Descrição Padrão

O número máximo de entradas da tabela de 
roteamento que especificam Cloud como a 
origem.

50 (corresponde à cota de assinaturas do AWS 
IoT)

Tamanho máximo das mensagens enviadas por 
um dispositivo AWS IoT.

128 KB (corresponde à cota do tamanho da 
mensagem do AWS IoT)

Tamanho mínimo da fila de mensagens no 
roteador principal do Greengrass.

256 KB

Tamanho máximo de uma string de tópico. 256 bytes de caracteres UTF-8 codificados.

O número máximo de barras (/) em um tópico ou 
filtro de tópico.

7

O mínimo de espaço em disco necessário para 
executar o software do Núcleo do Greengrass

128 MB

400 MB ao usar atualizações OTA

O mínimo de RAM para executar o software do 
Núcleo do Greengrass.

128 MB

198 MB ao usar o gerenciador de fluxo

O software do Núcleo do Greengrass fornece um serviço para detectar os endereços IP de seus 
dispositivos do núcleo do Greengrass. Ele envia essas informações para o serviço em nuvem do AWS 
IoT Greengrass e permite que os dispositivos da AWS IoT façam download do endereço IP do núcleo do 
Greengrass com o qual precisam se conectar.

Não use esse recurso se alguma uma das seguintes situações:
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• O endereço IP de um dispositivo de núcleo do Greengrass é alterado com frequência.
• O dispositivo de núcleo do Greengrass não está sempre disponível para os dispositivos da AWS IoT em 

seu grupo.
• O núcleo do Greengrass tem vários endereços IP e um dispositivo AWS IoT não consegue determinar 

de forma confiável qual endereço usar.
• As políticas de segurança da sua organização não permitem que você envie os endereços IP dos 

dispositivos para aAWS nuvem.

AWS IoT Greengrass V2endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Operações de plano de controle

A tabela a seguir contém endpointsAWS específicos da região queAWS IoT Greengrass V2 oferecem 
suporte às operações de gerenciamento de componentes, dispositivos e implantações.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 greengrass.us-east-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 greengrass.us-east-1.amazonaws.com

greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 greengrass.us-west-2.amazonaws.com

greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

greengrass.ca-central-1.amazonaws.com

greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China 
(Beijing)

cn-north-1 greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

greengrass.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 greengrass.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 greengrass.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com

greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

MQTT e 
HTTPS

Operações de dispositivos AWS IoT

A tabela a seguir contém endpoints do Amazon Trust Services (ATS)AWS específicos da região para 
operações de gerenciamento deAWS IoT dispositivos, como a sincronização de sombras. Esta é uma API 
de plano de dados.

Para examinar o endpoint específico de sua conta, use o comando aws iot describe-endpoint --endpoint-
type iot:Data-ATS.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 prefixo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 prefixo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 prefixo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 prefixo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 prefixo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 prefixo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Canadá 
(Central)

ca-central-1 prefixo-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

China (Pequim) cn-north-1 prefixo-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS, MQTT

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefixo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 prefixo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Londres)

eu-west-2 prefixo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-west-1 prefixo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

AWS GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-east-1 prefixo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Note

Atualmente, os endpoints antigos da Verisign são suportados em algumas regiões (p. 644), mas 
recomendamos que você use endpoints ATS com certificados de autoridade de certificação raiz 
(CA) do ATS. Para obter mais informações, consulte Autenticação de servidor no Guia doAWS 
IoT desenvolvedor.

Operações de avião

A tabela a seguir contém endpoints ATSAWS específicos da região para operações de API do plano de 
dados, como ResolveComponentCandidates.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

us-east-1 greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-central-1 greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

China 
(Pequim)

cn-north-1 greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-west-1 greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-east-1 greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com algumas regiões (p. 644), mas 
recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados da AC raiz do ATS. Para obter 
mais informações, consulte Autenticação do servidor no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Endpoints herdados compatíveis

Recomendamos que você use os endpoints do ATS nas tabelas anteriores com certificados da AC raiz do 
ATS. Para compatibilidade com versões anteriores,AWS IoT Greengrass V2 atualmente oferece suporte 
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a endpoints antigos da Verisign nas seguintesAWS regiões. Esse suporte será encerrado no futuro. Para 
obter mais informações, consulte Autenticação do servidor no Guia doAWS IoT desenvolvedor.

Ao usar endpoints herdados da Verisign, você deve usar certificados da AC raiz da Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Oeste dos 
EUA (Oregon)

us-west-2 prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS, MQTT

Para examinar o endpoint herdado específico de sua conta, use o comando aws iot describe-endpoint 
--endpoint-type iot:Data.

Data Plane Operations (Legacy Endpoints)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos 
EUA (Oregon)

us-west-2 greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas
As tabelas a seguir descrevem as cotas emAWS IoT Greengrass V2. Para obter mais informações sobre 
as cotas do e como solicitar aumentos de cota, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8).

Cotas para dispositivos principais

Recurso Quota Ajustável

Tamanho máximo do nome do 
dispositivo principal

124 bytes de caracteres com 
codificação UTF-8

Não

Cotas para componentes

Recurso Quota Ajustável Observações

Número máximo de 
componentes

5.000 componentes por 
região

Sim  

Número máximo 
de versões de 
componentes

5.000 versões por 
componente por região

Sim  

Tamanho máximo da 
receita do

16 KB Não  

Tamanho total máximo 
dos artefatos do 
componente

2 GB Não Essa cota se aplica 
à soma de todos 
os artefatos de um 
componente.

Cotas para implantações

Recurso Quota Ajustável Observações

Tamanho máximo 
do documento de 
implantação para 
implantação de uma 
coisa (sem grande 
suporte à configuração)

7 KB Não O documento de 
implantação inclui 
as configurações 
de componentes, 
configurações 
de implantação e 
sobrecarga de carga.

Tamanho máximo 
do documento de 
implantação para 
implantação de um 
grupo de coisas (sem 
grande suporte à 
configuração)

31 KB Não O documento de 
implantação inclui 
as configurações 
de componentes, 
configurações 
de implantação e 
sobrecarga de carga.

Tamanho máximo 
do documento de 
implantação com grande 
suporte à configuração

6 MB Não O documento de 
implantação inclui 
as configurações 
de componentes, 
configurações 
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Recurso Quota Ajustável Observações
de implantação e 
sobrecarga de carga.

Cotas para operações de API

Recurso Quota Ajustável Observações

Taxa de 
solicitações para 
CreateComponentVersion

1 solicitação por 
segundo

Não  

Taxa de solicitação para 
outras operações de 
API

30 solicitações por 
segundo

Não Essa cota se aplica 
à combinação de 
solicitações de API para 
todas as operações do 
plano de controle.

Exceções

• China (Pequim) — 10 
solicitações por região

• AWS GovCloud 
(Oeste dos EUA) — 
10 solicitações por 
segundo por região

• AWS GovCloud 
(Leste dos EUA) — 
10 solicitações por 
segundo por região

AWS RoboRunner Endpoints e cotas de IoT
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 iotroborunner.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 iotroborunner.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Destinos Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
destinos que podem ser 
criados nesta conta na 
região atual.

Taxa de CreateDestination solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de CreateDestination 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de CreateSite solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
CreateSite solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de CreateWorker solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
CreateWorker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de CreateWorkerFleet solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
CreateWorkerFleet 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteDestination solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo 
de DeleteDestination 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteSite solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
DeleteSite solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de DeleteWorker solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
DeleteWorker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de DeleteWorkerFleet solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
DeleteWorkerFleet 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de GetDestination solicitações Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
GetDestination solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de GetSite solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
GetSite solicitações que 
podem ser feitas por 
segundo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de GetWorker solicitações Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
GetWorker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de GetWorkerFleet solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
GetWorkerFleet solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListDestinations solicitações Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
ListDestinations solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListSites solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListSites solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListWorkerFleets solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo 
de ListWorkerFleets 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListWorkers solicitações Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
ListWorkers solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de UpdateDestination solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
UpdateDestination 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de UpdateSite solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
UpdateSite solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de UpdateWorker solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
UpdateWorker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de UpdateWorkerFleet solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
UpdateWorkerFleet 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Lugares Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de sites 
que podem ser criados 
nesta conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Frotas de trabalhadores Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
frotas de trabalhadores que 
podem ser criadas nesta 
conta na região atual.

Trabalhadores Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
trabalhadores que podem 
ser criados nesta conta na 
região atual.

AWS IoT SiteWiseendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com

iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWiseos endpoints no GuiaAWS IoT SiteWise do 
usuário.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Profundidade da árvore hierárquica do 
modelo de ativos

Cada região 
compatível: 30

Sim A profundidade máxima 
da árvore hierárquica do 
modelo de ativos.

Número de fontes OPC UA por gateway Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de fontes 
OPC-UA por gateway.

Número de modelos de ativos por região 
por conta da AWS

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
modelos de ativos por 
região porAWS conta.

Número de modelos de ativos por árvore 
hierárquica

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
modelos de ativos por 
árvore hierárquica.

Número de ativos por modelo de ativo Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de ativos 
por modelo de ativo.

Número de ativos filho por ativo pai Cada região 
compatível: de 2.000

Sim O número máximo de ativos 
infantis por ativo principal.

Número de painéis por projeto Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
painéis por projeto.

Número de pontos de dados por segundo 
por qualidade de dados por propriedade do 
ativo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
pontos de dados com a 
mesma data e hora em 
segundos por qualidade 
de dados para cada 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
propriedade do ativo. Você 
pode armazenar até esse 
número de pontos de dados 
de boa qualidade, qualidade 
incerta e má qualidade por 
um determinado segundo 
para cada propriedade do 
ativo.

Número de dias entre a data de 
início no passado e hoje para 
GetInterpolatedAssetPropertyValues

Cada região 
compatível: 28

Sim O número máximo de dias 
entre a data de início e 
hoje. Essa cota se aplica 
ao parâmetro startTimeIn 
Seconds quando você 
especifica uma data de 
início no passado para 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitações.

Número de funções por expressão de 
fórmula de propriedade

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
funções que podem ser 
usadas em uma expressão 
de fórmula de propriedades.

Número de gateways por região, por conta 
da AWS

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
gateways por região 
porAWS conta.

Número de definições de hierarquia por 
modelo de ativo

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
definições de hierarquia por 
modelo de ativo.

Número de métricas por visualização de 
painel

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
métricas por visualização de 
painel.

Número de modelos de ativos principais 
por modelo de ativo secundário

Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
modelos de ativos principais 
por modelo de ativo 
secundário.

Número de portais por região, por conta da 
AWS

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
portais por região porAWS 
conta.

Número de projetos por portal Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
projetos por portal.

Número de propriedades por modelo de 
ativo

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
propriedades por modelo de 
ativo.
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Número de propriedades que dependem de 
uma única propriedade

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo 
de propriedades que 
dependem direta ou 
indiretamente de uma única 
propriedade, conforme 
definido em todas as 
expressões da fórmula.

Número de propriedades que dependem 
diretamente de uma única propriedade

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo 
de propriedades que 
dependem diretamente de 
uma única propriedade, 
conforme definido em todas 
as expressões da fórmula.

Número de variáveis de propriedade por 
expressão de fórmula de propriedade

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
variáveis de propriedade 
que podem ser usadas em 
uma expressão de fórmula 
de propriedade.

Número de resultados por 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitação

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de resultados a 
serem retornados por 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitações paginadas.

Número de ativos raiz por projeto Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de ativos 
raiz associados por projeto.

Número de visualizações por painel Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
visualizações por painel.

Taxa de BatchPutAssetPropertyValue 
entradas ingeridas por propriedade do ativo

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
BatchPutAssetPropertyValue 
entradas ingeridas por 
segundo por propriedade do 
ativo, por região e porAWS 
conta.

Taxa de GetAssetPropertyAggregates 
solicitações e consultas 
BatchGetAssetPropertyAggregates de 
entrada por propriedade do ativo

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
GetAssetPropertyAggregates 
solicitações e 
BatchGetAssetPropertyAggregates 
entradas totais para cada 
propriedade do ativo por 
segundo, por região e 
porAWS conta.
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Taxa de GetAssetPropertyValue 
solicitações e consultas 
BatchGetAssetPropertyValue de entrada 
por propriedade do ativo

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
GetAssetPropertyValue 
solicitações e 
BatchGetAssetPropertyValue 
entradas totais para cada 
propriedade do ativo por 
segundo, por região e 
porAWS conta.

Taxa de GetAssetPropertyValueHistory 
solicitações e consultas 
BatchGetAssetPropertyValueHistory de 
entrada por propriedade do ativo

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
GetAssetPropertyValueHistory 
solicitações e 
BatchGetAssetPropertyValueHistory 
entradas totais para cada 
propriedade do ativo por 
segundo, por região e 
porAWS conta.

Taxa de 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitações

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
GetInterpolatedAssetPropertyValues 
solicitações por segundo 
que segundo que segundo 
que serem enviadas para 
esta conta na região atual.

Taxa de pontos de dados ingeridos Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
pontos de dados timestamp-
quality-value (TQV) 
ingeridos por segundo por 
região porAWS conta.

Taxa de solicitações de AssociateAssets Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para AssociateAssets.

Taxa de solicitações de 
AssociateTimeSeriesToAssetProperty

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de solicitações por 
segundo por região 
porAWS conta para 
AssociateTimeSeriesToAssetProperty.

Taxa de solicitações de 
BatchGetAssetPropertyAggregates

Cada região com 
suporte: de 200

Sim O número máximo 
de solicitações por 
segundo por região 
porAWS conta para 
BatchGetAssetPropertyAggregates.

Taxa de solicitações de 
BatchGetAssetPropertyValue

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo 
de solicitações por 
segundo por região 
porAWS conta para 
BatchGetAssetPropertyValue.
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Taxa de solicitações de 
BatchGetAssetPropertyValueHistory

Cada região com 
suporte: de 200

Sim O número máximo 
de solicitações por 
segundo por região 
porAWS conta para 
BatchGetAssetPropertyValueHistory.

Taxa de solicitações de 
BatchPutAssetPropertyValue

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo 
de solicitações por 
segundo por região 
porAWS conta para 
BatchPutAssetPropertyValue.

Taxa de solicitações de CreateAsset Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para CreateAsset.

Taxa de solicitações de CreateAssetModel Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para CreateAssetModel.

Taxa de solicitações de DeleteAsset Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para DeleteAsset.

Taxa de solicitações de DeleteAssetModel Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para DeleteAssetModel.

Taxa de solicitações de DeleteTimeSeries Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por região porAWS conta 
para DeleteTimeSeries.

Taxa de solicitações de DescribeAsset Cada região com 
suporte: de 150

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeAsset.

Taxa de solicitações de 
DescribeAssetModel

Cada região com 
suporte: de 150

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeAssetModel.

Taxa de solicitações de 
DescribeAssetProperty

Cada região com 
suporte: de 150

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeAssetProperty.
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Taxa de solicitações de 
DescribeDefaultEncryptionConfiguration

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeDefaultEncryptionConfiguration.

Taxa de solicitações de 
DescribeLoggingOptions

Cada região com 
suporte: de 150

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeLoggingOptions.

Taxa de solicitações de 
DescribeStorageConfiguration

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeStorageConfiguration.

Taxa de solicitações de 
DescribeTimeSeries

Cada região com 
suporte: de 150

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DescribeTimeSeries.

Taxa de solicitações de DisassociateAssets Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DisassociateAssets.

Taxa de solicitações de 
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.

Taxa de solicitações de 
GetAssetPropertyAggregates

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
GetAssetPropertyAggregates.

Taxa de solicitações de 
GetAssetPropertyValue

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
GetAssetPropertyValue.

Taxa de solicitações de 
GetAssetPropertyValueHistory

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
GetAssetPropertyValueHistory.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de ListAssetModels Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListAssetModels.

Taxa de solicitações de 
ListAssetRelationships

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListAssetRelationships.

Taxa de solicitações de ListAssets Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListAssets.

Taxa de solicitações de 
ListAssociatedAssets

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListAssociatedAssets.

Taxa de solicitações de 
ListTagsForResource

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListTagsForResource.

Taxa de solicitações de ListTimeSeries Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
ListTimeSeries.

Taxa de solicitações de 
PutDefaultEncryptionConfiguration

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
PutDefaultEncryptionConfiguration.

Taxa de solicitações de PutLoggingOptions Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
PutLoggingOptions.

Taxa de solicitações de 
PutStorageConfiguration

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
PutStorageConfiguration.
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AWS IoT TwinMaker

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de TagResource Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
TagResource.

Taxa de solicitações de UntagResource Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
UntagResource.

Taxa de solicitações de UpdateAsset Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
UpdateAsset.

Taxa de solicitações de UpdateAssetModel Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
UpdateAssetModel.

Taxa de solicitações de 
UpdateAssetProperty

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo, 
segundo por segundo,AWS 
serem enviadas para 
UpdateAssetProperty.

Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWiseas cotas no GuiaAWS IoT SiteWise do usuário.

AWS IoT TwinMakerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Entidades secundárias por entidade 
controladora

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de filhos 
diretos para uma entidade 
na árvore hierárquica de 
entidades.

Tipos de componentes por espaço de 
trabalho

Cada região 
compatível: 150

Sim O número máximo de tipos 
de componentes exclusivos 
por espaço de trabalho.

Componentes por entidade Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
componentes que podem 
ser definidos em uma 
entidade.

Profundidade da hierarquia de tipos de 
componentes

Cada região 
compatível: 10

Sim A profundidade máxima da 
árvore hierárquica do tipo 
de componente.

Profundidade da hierarquia de entidades Cada região 
compatível: 10

Sim A profundidade máxima 
da árvore hierárquica de 
entidades.

Entidades por espaço de trabalho Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
entidades permitidas por 
espaço de trabalho.

Tipos de componentes principais por tipo 
de componente filho

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
tipos de componentes 
principais de herança 
múltipla ou relacionamentos 
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon IVS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
“ExtendsFrom” que um tipo 
de componente pode ter.

Propriedades por tipo de componente ou 
componente

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
propriedades que podem 
ser definidas em um tipo de 
componente ou adicionadas 
a qualquer instância de 
componente.

Cenas por espaço de trabalho Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de cenas 
em um espaço de trabalho.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que podem ser colocadas 
em qualquer recurso com 
um ARN (como espaço de 
trabalho, entidade, tipo de 
componente etc.).

Espaços de trabalho reservados para esta 
conta na região atual

Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo de 
espaços de trabalho 
reservados para esta conta 
na região atual.

AWS IoT TwinMakerLimites de limitação de API
Este tópico descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas em ações 
deAWS IoT TwinMaker API porAWS conta.

• Taxa de solicitação para limite de operações da API Model and Scene: 10 TPS porAWS conta.
• Taxa de solicitação para o limite de operações da API de leitura e gravação de dados: 100 TPS porAWS 

conta.

Note

Os limites do TPS se aplicam a todas as regiões e não são ajustáveis.

Endpoints e cotas do Amazon Interactive Video 
Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon IVS usa uma API para configurar e configurar aplicativos e estágios de streaming do IVS. O 
Amazon IVS Chat usa a API de bate-papo principal para configurar e gerenciar salas de bate-papo e a API 
de mensagens de bate-papo para enviar e receber mensagens de bate-papo.
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Endpoints do IVS Chat Messaging

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 IV.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 euwest-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 eua south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 eua. ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 eua. ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do IVS Chat Messaging

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 em Realtime.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 em Realtime.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 em Realtime.south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 em 
realtime.northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 em 
realtime.northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 eu-realtime.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 em Realtime.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do IVS Chat

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 vschat.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 vschat.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 vschat.south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 vschat.ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 vschat.ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 eu-west-west-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoints do IVS Chat Messaging

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com FOI

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 edge.ivschat.us-west-west-west-west-
west.west.west.west-west-west-west-west

FOI

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 edge.ivschat.south-1.amazonaws.com FOI

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 edge.ivschat.ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast

FOI

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 edge.ivschat.ap-
northeastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast.

FOI

Europa (Frankfurt) eu-central-1 edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com FOI

Europa (Irlanda) eu-west-1 edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com FOI

Service Quotas
Para obter mais informações, consulte Service Quotas no Guia do usuário do Amazon IVS.

Se houver uma discrepância, considere o Guia do Usuário como definitivo.

Cotas do IVS

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Canais 5.000 Sim Máximo de canais, por Região da AWS.

Fluxos simultâneos 100 Sim Máximo de canais que podem ser transmitidos 
simultaneamente, por Região da AWS. Se você 
exceder esse limite, o fluxo será rejeitado.

Exibições simultâneas 15.000 Sim Máximo de visualizações permitido para reproduzir 
um canal ao vivo simultaneamente, em todos os 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
canais, em umRegião da AWS. (Uma exibição
é uma sessão de exibição exclusiva fazendo 
download ou reproduzindo vídeo de forma ativa).)

Taxa de bits de ingestão 
(tipo de canalBASIC)

1,5 Mbps 
ou 3,5 
Mbps

Não Máximo de bits por segundo que podem ser 
transmitidos para um canal cujo type é BASIC.

• Se a qualidade do vídeo de entrada for 480p ou 
menos, a cota padrão será de 1,5 Mbps.

• Se a qualidade do vídeo de entrada for superior 
480p, mas inferior a 1080p, a cota padrão será 
de 3,5 Mbps.

Atenção: se você exceder esse limite, a 
transmissão provavelmente será desconectada 
imediatamente. Consulte Referência da API do 
Amazon IVS para obter detalhes sobre o canal
type.

Taxa de bits de 
ingestão (tipo de 
canalSTANDARD)

8.5 Mbps Não Máximo de bits por segundo que podem ser 
transmitidos para um canal cujo type é STANDARD
(o padrão). Atenção: se você exceder esse limite, 
a transmissão provavelmente será desconectada 
imediatamente. Consulte Referência da API do 
Amazon IVS para obter detalhes sobre o canal
type.

Resolução de entrada 1080p 
(2.1M de 
pixels no 
total, 1920 
pixels/
borda)

Não Resolução máxima em pixels que pode ser 
transmitida para um canal (independentemente 
de seu type). Há dois limites relevantes: total de 
pixels e pixels por borda. Atenção: se você exceder 
um desses limites, a transmissão provavelmente 
será desconectada imediatamente. Consulte
Referência da API do Amazon IVS para obter 
detalhes sobre o canal type.

Carga 1 KB Não Tamanho máximo de uma PutMetadatacarga útil 
de solicitação (API do Amazon IVS).

Duração da publicação 
ou assinatura do 
participante

24 Não Período máximo de tempo que um participante 
pode publicar ou permanecer inscrito em uma 
etapa, em horas.

Pares de chaves 
de autorização de 
reprodução

3 Não Número máximo de pares de chaves de 
autorização de reprodução, por Região da AWS.

Tamanho do token de 
reprodução

2 KB Não Tamanho máximo de todo o token da Web de 
JSON (JWT) usado para iniciar a reprodução.

PutMetadata taxa por 
canal

5 Não Máximo dePutMetadata transações por segundo 
por canal.

Configurações de 
gravação

20 Sim O número máximo de configurações de gravação, 
por Região da AWS.
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Participantes do palco 12 Não Número máximo de participantes que podem ser 
conectados a um palco ao mesmo tempo.

Stages 100 Sim Número máximo de estágios, porRegião da AWS.

Chave de stream 1 Não Máximo de chaves de stream por canal.

Cotas do IVS Chat

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Conexões de chat 
simultâneas

50.000 Sim Máximo de conexões de chat simultâneas por 
conta, em todas as suas salas em uma Região da 
AWS.

Configurações de log 10 Sim O número máximo de configurações de log que 
podem ser criadas por conta na Região da AWS 
atual.

Período de tempo limite 
para o manipulador de 
revisão

200 Não Período de tempo limite em milissegundos para 
todos os manipuladores de revisão de mensagens 
na Região da AWS atual. Se isso for excedido, a 
mensagem será permitida ou negada, conforme 
o valor do campo fallbackResult que você 
configurou para o manipulador de revisão de 
mensagens.

Taxa de DeleteMessage 
solicitações em todas as 
suas salas

100 Sim Máximo deDeleteMessage solicitações que 
podem ser feitas por segundo em todas as suas 
salas. As solicitações podem vir da API do Amazon 
IVS Chat Messaging (WebSocket).

Taxa de DisconnectUser 
solicitações em todas as 
suas salas

100 Sim Máximo deDisconnectUser solicitações que 
podem ser feitas por segundo em todas as suas 
salas. As solicitações podem vir da API do Amazon 
IVS Chat Messaging (WebSocket).

Taxa de solicitações de 
mensagens por conexão

10 Não Máximo de solicitações de mensagens por 
segundo que uma conexão de chat pode fazer.

Taxa de SendMessage 
solicitações em todas as 
suas salas

1.000 Sim Máximo deSendMessage solicitações que podem 
ser feitas por segundo em todas as suas salas. 
Essas solicitações vêm da API do Amazon IVS 
Chat Messaging (WebSocket).

Taxa de SendMessage 
solicitações por sala

100 Não Máximo deSendMessage solicitações que 
podem ser feitas por segundo para qualquer 
uma de suas salas. Isso é configurável com 
omaximumMessageRatePerSecond campo
Create Room e Update Room. Essas solicitações 
vêm da API do Amazon IVS Chat Messaging 
(WebSocket).

Salas 50.000 Sim Máximo de salas de chat por conta e por Região 
da AWS.
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Endpoints e cotas do Amazon Kendra
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Amazon Kendra

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kendra.us-east-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kendra.us-east-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 kendra.us-west-2.amazonaws.com

kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kendra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

kendra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kendra.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com

kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Amazon Kendra Intelligent Ranking

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kendra-ranking.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kendra-ranking.us-east-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kendra-ranking.us-west-2.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 kendra-ranking.ap-south-1.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kendra-ranking.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kendra-ranking.eu-west-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
Amazon Kendra

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Caracteres no texto da consulta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
caracteres no texto da 
consulta.

Fontes de dados (edição para 
desenvolvedores)

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de fontes 
de dados por índice da 
edição do desenvolvedor.

Fontes de dados (edição corporativa) Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de fontes 
de dados por índice da 
edição corporativa.

Índices da Developer Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
índices de edição de 

Versão 1.0
666

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kendra/quotas/L-7107C1BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kendra/quotas/L-91D7F3F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kendra/quotas/L-51C776DF


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Kendra

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
desenvolvedor que podem 
ser criados por conta.

Índices da Enterprise Edition Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de índices da edição 
empresarial que podem ser 
criados por conta.

Tamanho de texto extraído de texto 
extraído

Cada região 
compatível: 5 
megabytes

Sim O tamanho máximo do 
texto extraído, em MB, de 
um arquivo que pode ser 
ingerido.

Perguntas frequentes Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
perguntas frequentes que 
podem ser criadas por 
índice.

Documentos em destaque por conjunto de 
resultados em destaque

Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
documentos em destaque 
por conjunto de resultados 
em destaque.

Conjuntos de resultados em destaque por 
índice

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
conjuntos de resultados em 
destaque por índice.

Tamanho do arquivo Cada região 
compatível: 50 
megabytes

Sim O tamanho máximo do 
arquivo, em MB, que pode 
ser ingerido.

Tamanho da lista de cadeias de caracteres 
de ingestão

Cada região 
compatível: 10

Sim O tamanho máximo da lista 
de cadeias de caracteres 
por atributo de ingestão.

Itens em uma lista de bloqueio de 
sugestões de consulta

Cada região 
compatível: 20.000

Sim O número máximo de itens 
em uma lista de bloqueio de 
sugestões de consulta.

Atributos de consulta: tamanho da lista de 
grupos de usuários

Cada região 
compatível: 10

Sim O tamanho máximo da lista 
de grupos de usuários por 
atributo de consulta.

Unidades de capacidade de consulta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade de 
consulta por índice.

Sugestões de consulta bloqueiam o 
tamanho do arquivo

Cada região 
compatível: 2 
megabytes

Sim O tamanho máximo do 
arquivo da lista de bloqueios 
de sugestões de consulta 
em MB.

Listas de bloqueio de sugestões de 
consulta

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de listas 
de bloqueio de sugestões 
de consulta por índice.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Sugestões de consulta retornadas na API Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de sugestões de 
consulta retornadas 
em uma chamada de 
GetQuerySuggestions API.

Sugestões de consulta de correção 
ortográfica

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
sugestões de consulta 
com correção ortográfica a 
serem retornadas em uma 
chamada da API Query.

Unidades de capacidade de 
armazenamento

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade de 
armazenamento por índice.

Regras de sinônimos por glossário Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
regras de sinônimos por 
glossário.

Sinônimos por termo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
sinônimos por termo em 
todos os glossários em um 
índice.

Dicionário de sinônimos Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
tesauros por índice.

Tamanho do arquivo de glossário de 
sinônimos

Cada região 
compatível: 5 
megabytes

Sim O tamanho máximo do 
arquivo do dicionário de 
sinônimos em MB.

Amazon Kendra Intelligent Ranking

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de documentos por grupo por 
solicitação do Rescore

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
documentos por grupo por 
solicitação do Rescore.

Unidades de capacidade máxima de 
repontuação por plano de execução

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
unidades de capacidade de 
repontuação por plano de 
execução.

Máximo de tokens por corpo de documento Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de 
tokens no corpo de um 
único documento.

Máximo de tokens por título de documento Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
tokens no título de um único 
documento.

Máximo de documentos exclusivos por 
solicitação do Rescore

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
documentos exclusivos 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
(ou grupos exclusivos) por 
solicitação do Rescore.

Rescore unidades de capacidade por conta Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
planos de execução de 
rescore por conta.

Endpoints e cotas do Amazon Keyspaces (for Apache 
Cassandra)
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 cassandra.us-east-2.amazonaws.com HTTPS e a

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cassandra.us-east-1.amazonaws.com

cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS e a

TLS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 cassandra.us-west-1.amazonaws.com HTTPS e a

US West 
(Oregon)

us-west-2 cassandra.us-west-2.amazonaws.com

cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS e a

TLS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 cassandra.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS e a

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 cassandra.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS e a

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS e a

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS e a
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS e a

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS e a

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cassandra.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS e a

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cassandra.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS e a

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 cassandra.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS e a

Europe 
(London)

eu-west-2 cassandra.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS e a

Europe 
(Paris)

eu-west-3 cassandra.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS e a

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 cassandra.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS e a

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

cassandra.me-south-1.amazonaws.com HTTPS e a

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 cassandra.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS e a

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS e a

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS e a

Para as seguintesAWS regiões, os endpoints FIPS estão disponíveis.

Nome da 
região

Região Endpoint de FIPS Protocolo

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 cassandra-fips.us-east-east-east-east--east--east-east--
east--east-

TLS
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Nome da 
região

Região Endpoint de FIPS Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 cassandra-fips.us-east-east-us-east-us-east-us-east-us-
east-us-east-us-east-

TLS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Cota de taxa de transferência de leitura em 
nível de conta (modo provisionado)

Cada região 
compatível: 80.000

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade 
de leitura (RCUs) alocadas 
para a conta por região; 
aplicável somente para 
tabelas (for Apache). Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cota de taxa de transferência de gravação 
em nível de conta (modo provisionado)

Cada região 
compatível: 80.000

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade de 
gravação (WCUs) alocadas 
para a conta por região; 
aplicável somente para 
tabelas (for Apache). Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Operações DL Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
operações de DDL 
simultâneas permitidas 
por região. Para obter 
mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Keyspaces por região Cada região 
compatível: 256

Sim O número máximo de 
espaços de chave que 
podem ser criados por 
região.

Tamanho máx. do esquema de esquema a Cada região com 
suporte: 358.400 
Bytes

Não O tamanho máximo para um 
esquema de tabela. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
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keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Quantidade máxima de dados restaurados 
usando Point-in-time Recovery (PITR)

Cada região 
compatível: 5 
terabytes

Sim O tamanho máximo dos 
dados que podem ser 
restaurados usando o PITR 
em 24 horas.

Tamanho máximo da chave de clustering Cada região 
compatível: 850 
bytes

Não O tamanho máximo 
combinado de todas as 
colunas de cluster. Até 4 
bytes de armazenamento 
adicional são adicionados 
ao tamanho bruto de cada 
coluna de agrupamento 
para metadados. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Máximo de restaurações simultâneas de 
tabelas usando Point-in-time Recovery 
(PITR)

Cada região 
compatível: 4

Sim O número máximo de 
restaurações simultâneas 
de tabelas usando PITR por 
assinante é 4

Tamanho máximo da chave de partição Cada região 
compatível: 
2.002.020Bytes

Não O tamanho máximo 
da chave de partição 
composta. Até 3 bytes 
de armazenamento 
adicional são adicionados 
ao tamanho bruto de 
cada coluna incluída 
na chave de partição 
para metadados. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Tamanho máx. da linha Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo de 
uma linha, excluindo 
dados estáticos da 
coluna. Para obter 
detalhes, consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html
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Máximo de dados estáticos por partição 
lógica

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo 
agregado dos dados 
estáticos em uma 
partição lógica. Para obter 
detalhes, consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cota de taxa de transferência de leitura em 
nível de tabela

Cada região 
compatível: 42.000

Sim A taxa de transferência 
máxima de leitura (RCUs 
e RRUs por segundo) que 
pode ser alocada para 
uma tabela na região. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Cota de taxa de transferência de gravação 
em nível de tabela

Cada região 
compatível: 42.000

Sim A taxa de transferência 
máxima de gravação 
(WCUs e WRUs por 
segundo) que pode 
ser alocada para uma 
tabela por região. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
keyspaces/latest/devguide/
quotas.html

Tabelas por região Cada região 
compatível: 256

Sim O número máximo de 
tabelas que podem ser 
criadas por região em todos 
os espaços chave.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

AWS Key Management Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kms.us-east-2.amazonaws.com

kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kms.us-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kms.us-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 kms.us-west-2.amazonaws.com

kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 kms.af-south-1.amazonaws.com

kms-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kms.ap-east-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 kms.ap-south-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

kms.ap-southeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

kms.ap-southeast-4.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kms.ap-south-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kms.ap-northeast-3.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kms.ap-northeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kms.ap-southeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kms.ap-southeast-2.amazonaws.com

kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

kms.ap-northeast-1.amazonaws.com

kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

kms.ca-central-1.amazonaws.com

kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kms.eu-central-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kms.eu-west-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 kms.eu-west-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kms.eu-south-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kms.eu-west-3.amazonaws.com

kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 kms.eu-south-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kms.eu-north-1.amazonaws.com

kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

kms.eu-central-2.amazonaws.com

kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

kms.me-south-1.amazonaws.com

kms-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

kms.me-central-1.amazonaws.com

kms-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kms.sa-east-1.amazonaws.com

kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

kms.us-gov-east-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

kms.us-gov-west-1.amazonaws.com

kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aliases por CMK Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
aliases criados pelo 
cliente por CMK permitido 
em cadaAWS região 
dessaAWS conta. Os 
aliases que aAWS cria na 
conta com o prefixo aws/ 
não contam em relação 
a essa cota. Um alias é 
um nome amigável para 
uma chave mestra de 
cliente (CMK). Cada alias é 
associado a uma CMK, mas 
uma CMK pode ter vários 
aliases.

CancelKeyDeletion taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
CancelKeyDeletion de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ConnectCustomKeyStore taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
ConnectCustomKeyStore de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

CreateAlias taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo CreateAlias de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
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operação pelo restante do 
intervalo.

CreateCustomKeyStore taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
CreateCustomKeyStore de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

CreateGrant taxa de solicitações Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O máximo CreateGrant de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

CreateKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo CreateKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

Taxa de solicitação de operações 
criptográficas (ECC)

Cada região 
compatível: 300 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações de 
assinatura e verificação com 
CMKs do ECC por segundo. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

Taxa de solicitação de operações 
criptográficas (RSA)

Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações de 
operações criptográficas 
com RSA CMKs por 
segundo. Essa cota 
compartilhada se aplica às 
solicitações de criptografia, 
decodificação ReEncrypt, 
assinatura e verificação 
usando RSA CMKs. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

Versão 1.0
677

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kms/quotas/L-08932E37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kms/quotas/L-0428A42E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kms/quotas/L-32B67F4A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kms/quotas/L-DC14942D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kms/quotas/L-2AC98190


Referência geral do AWS Guia de referência
AWS KMS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitação de operações 
criptográficas (simétricas)

us-east-1:50.000 por 
segundo

us-east-2:10.000 por 
segundo

us-west-2:50.000 
por segundo

ap-
northeast-1:10.000 
por segundo

ap-
southeast-1:10.000 
por segundo

ap-
southeast-2:10.000 
por segundo

eu-central-1:10.000 
por segundo

eu-west-1:50.000 
por segundo

eu-west-2:10.000 
por segundo

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 5.500 
por segundo

Sim Máximo de solicitações para 
operações criptográficas 
com uma CMK simétrica 
por segundo. Essa 
cota compartilhada se 
aplica a Decrypt, Encrypt 
GenerateDataKey, 
GenerateDataKeyWithoutPlaintext, 
GenerateMac,, 
GenerateRandom, 
ReEncrypt, e VerifyMac 
solicitações. Quando 
você atinge essa cota, o 
KMS rejeita esse tipo de 
solicitação pelo restante do 
intervalo.

Armazenamentos de chaves 
personalizados

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
armazenamentos de chaves 
personalizadas permitidos 
em cadaAWS região 
dessaAWS conta. Essa 
cota se aplica ao número 
total de armazenamentos 
de chaves personalizados, 
inclusiveAWS 
CloudHSM chaves do 
e armazenamentos 
de chaves externas, 
independentemente do 
estado da conexão.

Chaves mestre personalizadas (CMKs) Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo de CMKs 
gerenciadas pelo cliente 
permitido em cadaAWS 
região dessaAWS conta. 
Essa cota não se aplica a 
CMKsAWS gerenciadas.
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DeleteAlias taxa de solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Sim O máximo DeleteAlias de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DeleteCustomKeyStore taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
DeleteCustomKeyStore de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DeleteImportedKeyMaterial taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
DeleteImportedKeyMaterial 
de solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DescribeCustomKeyStores taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
DescribeCustomKeyStores 
de solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DescribeKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 2.000 
por segundo

Sim O máximo DescribeKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DisableKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo DisableKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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DisableKeyRotation taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
DisableKeyRotation de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

DisconnectCustomKeyStore taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
DisconnectCustomKeyStore 
de solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

EnableKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo EnableKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

EnableKeyRotation taxa de solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Sim O máximo 
EnableKeyRotation de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

GenerateDataKeyPair Taxa de solicitação 
(ECC_NIST_P256)

Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
ECC_NIST_P256. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves de 
dados ECC_NIST_P256. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.
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GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) 
taxa de solicitação

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
ECC_NIST_P384. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves de 
dados ECC_NIST_P384. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) 
taxa de solicitação

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
ECC_NIST_P521. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves de 
dados ECC_NIST_P521. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

GenerateDataKeyPair Taxa de solicitação 
(ECC_SECG_P256K1)

Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
ECC_SECG_P256K1. Essa 
cota compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de 
chaves de dados 
ECC_SECG_P256K1. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.
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GenerateDataKeyPair taxa de solicitações 
(RSA_2048)

Cada região 
compatível: 1 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
RSA_2048. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves de 
dados RSA_2048. Quando 
você atinge essa cota, o 
KMS rejeita esse tipo de 
solicitação pelo restante do 
intervalo.

GenerateDataKeyPair (RSA_3072) taxa de 
solicitação

Cada região 
compatível: 0,5 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
RSA_3072. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves 
de dados RSA_3072. Por 
padrão, o KMS permite 
uma solicitação em cada 
intervalo de 2 segundos. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

GenerateDataKeyPair taxa de solicitações 
(RSA_4096)

Cada região 
compatível: 0,1 por 
segundo

Sim Máximo de solicitações 
por segundo para gerar 
pares de chaves de dados 
RSA_4096. Essa cota 
compartilhada se aplica 
GenerateDataKeyPair e 
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 
solicita pares de chaves 
de dados RSA_4096. Por 
padrão, o KMS permite 
uma solicitação em cada 
intervalo de 10 segundos. 
Quando você atinge essa 
cota, o KMS rejeita esse 
tipo de solicitação pelo 
restante do intervalo.

GetKeyPolicy taxa de solicitações Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Sim O máximo GetKeyPolicy de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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GetKeyRotationStatus taxa de solicitações Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Sim O máximo 
GetKeyRotationStatus de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

GetParametersForImport taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 0,25 por 
segundo

Sim O máximo 
GetParametersForImport de 
solicitações por segundo. 
O KMS permite uma 
GetParametersForImport 
solicitação em cada 
intervalo de 4 segundos. 
Ele rejeita quaisquer 
solicitações adicionais para 
essa operação durante o 
intervalo.

GetPublicKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 2.000 
por segundo

Sim O máximo GetPublicKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

Concessões por CMK Cada região 
compatível: 50.000

Sim O número máximo de 
subsídios permitidos para 
cada CMK gerenciada 
pelo cliente. Essa cota 
inclui concessões criadas 
porAWS serviços, mas não 
se aplica às CMKsAWS 
gerenciadas.

ImportKeyMaterial taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
ImportKeyMaterial de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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Tamanho do documento da política de 
chaves

Cada região 
compatível: 32.768 
Bytes

Não O número máximo de bytes 
em cada documento de 
política principal. Se um 
documento de política 
importante exceder esse 
tamanho, as operações 
que usam o documento de 
política chave para definir 
ou alterar a política principal 
falharão.

ListAliases taxa de solicitações Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O máximo ListAliases de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ListGrants taxa de solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O máximo ListGrants de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ListKeyPolicies taxa de solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O máximo ListKeyPolicies 
de solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ListKeys taxa de solicitações Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O máximo ListKeys de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ListResourceTags taxa de solicitações Cada região 
compatível: 2.000 
por segundo

Sim O máximo 
ListResourceTags de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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ListRetirableGrants taxa de solicitações Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Sim O máximo 
ListRetirableGrants de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

PutKeyPolicy taxa de solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Sim O máximo PutKeyPolicy de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ReplicateKey taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo ReplicateKey de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

RetireGrant taxa de solicitações Cada região 
compatível: 30 por 
segundo

Sim O máximo RetireGrant de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

RevokeGrant taxa de solicitações Cada região 
compatível: 30 por 
segundo

Sim O máximo RevokeGrant de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

ScheduleKeyDeletion taxa de solicitações Cada região 
compatível: 15 por 
segundo

Sim O máximo 
ScheduleKeyDeletion de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

TagResource taxa de solicitações Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O máximo TagResource de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

UntagResource taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo UntagResource 
de solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

UpdateAlias taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo UpdateAlias de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

UpdateCustomKeyStore taxa de 
solicitações

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
UpdateCustomKeyStore de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

UpdateKeyDescription taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
UpdateKeyDescription de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.

UpdatePrimaryRegion taxa de solicitações Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O máximo 
UpdatePrimaryRegion de 
solicitações por segundo. 
Quando você atinge 
essa cota, o KMS rejeita 
solicitações para essa 
operação pelo restante do 
intervalo.
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Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Data Analytics
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Unidades de processamento (KPUs) 
Apache Flink Kinesis

Cada região 
compatível: 32

Sim O número máximo de 
unidades de processamento 
(KPUs) do Kinesis que seu 
aplicativo Apache Flink 
pode usar.

Contagem de aplicativos Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
aplicativos por conta e por 
região.

Paralelismo de entrada em fluxos de 
entrada para aplicativos SQL

Cada região 
compatível: 64

Não O número máximo de fluxos 
de entrada do aplicativo 
para aplicativos SQL.

Unidades de processamento (KPUs) do 
SQL Kinesis

Cada região 
compatível: 8

Sim O número máximo de 
unidades de processamento 
(KPUs) do Kinesis que seu 
aplicativo SQL pode usar.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Analytics 
para Apache Flink.

Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Data Firehose
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 firehose.us-east-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 firehose.us-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 firehose.us-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 firehose.us-west-2.amazonaws.com

firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 firehose.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 firehose.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 firehose.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 firehose.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

firehose.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

firehose.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 firehose.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 firehose.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 firehose.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 firehose.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 firehose.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 firehose.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

firehose.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

firehose.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

firehose.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 firehose.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com

firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

fluxos de entrega Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de fluxos 
de entrega que podem 
ser criados nesta conta na 
região atual.

Partições dinâmicas Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
partições dinâmicas para 
um fluxo de entrega na 
região atual.

Taxa de CreateDeliveryStream solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
CreateDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de DeleteDeliveryStream solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DeleteDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de DescribeDeliveryStream 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de ListDeliveryStream solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
ListDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de ListTagsForDeliveryStream 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
ListTagsForDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de solicitações de Put us-east

us-west-2:2.000

eu-west

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 1.000

Não O número máximo 
PutRecord de 
PutRecordBatch 
solicitações de entrega na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de StartDeliveryStreamEncryption 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
StartDeliveryStreamEncryption 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de StopDeliveryStreamEncryption 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
StopDeliveryStreamEncryption 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de TagDeliveryStream solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
TagDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de UntagDeliveryStream solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
UntagDeliveryStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de UpdateDestination solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
UpdateDestination 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de dados us-east

us-west

eu-west

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte

Não A capacidade máxima em 
mebibyte por segundo para 
um fluxo de entrega na 
região atual.

Taxa de registros us-east

us-west-2:500.000

U-west-1:500.000

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 100 mil

Não A capacidade máxima em 
registros por segundo para 
um fluxo de entrega na 
região atual.

Para obter mais informações, consulte consulte Cotas do Amazon Kinesis Firehose no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Firehose.

Fins e cotas do Amazon Kinesis Data Streams
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesis.us-east-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesis.us-east-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kinesis.us-west-1.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kinesis.us-west-2.amazonaws.com

kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesis.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesis.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 kinesis.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesis.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesis.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesis.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesis.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesis.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kinesis.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesis.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 kinesis.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kinesis.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

kinesis.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

kinesis.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

kinesis.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesis.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Estilhaços por região us-east-1:500

us-west-2:500

eua-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 200

Sim O número máximo de 
fragmentos que você pode 
criar reservados para esta 
conta na conta na conta na 
conta atual.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon Kinesis Data Streams no Guia do desenvolvedor 
do Amazon Kinesis Data Streams.

Endpoints e cotas do Amazon Kinesis Video Streams
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ConnectAsMaster Período de carência da 
mensagem GO_AWAY

Cada região 
compatível: 60 
segundos

Não A duração máxima do 
período de carência 
que segue a mensagem 
GO_AWAY recebida, após 
o qual a conexão principal 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
é encerrada nessa conta na 
região atual.

ConnectAsMaster duração da conexão Cada região 
compatível: 3.600 
segundos

Não A duração máxima de uma 
conexão principal por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

ConnectAsMaster conexões por canal de 
sinalização

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conexões principais por 
canal de sinalização nesta 
conta na região atual.

ConnectAsMaster tempo limite de conexão 
inativa

Cada região 
compatível: 600 
segundos

Não A duração máxima de uma 
conexão principal inativa 
antes que a conexão se 
esgote nesta conta na 
região atual.

ConnectAsViewer Período de carência da 
mensagem GO_AWAY

Cada região 
compatível: 60 
segundos

Não A duração máxima do 
período de carência 
que segue a mensagem 
GO_AWAY recebida, 
após o qual a conexão do 
espectador é encerrada 
nessa conta na região atual.

ConnectAsViewer duração da conexão Cada região 
compatível: 3.600 
segundos

Não A duração máxima de uma 
conexão de um visualizador 
por canal de sinalização 
nesta conta na região atual.

ConnectAsViewer conexões por canal de 
sinalização

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de conexões de 
telespectadores por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

ConnectAsViewer tempo limite de conexão 
inativa

Cada região 
compatível: 600 
segundos

Não A duração máxima de uma 
conexão de visualizador 
inativa antes que a conexão 
se esgote nesta conta na 
região atual.

GetClip tamanho do arquivo Cada região 
compatível: 100 
megabytes

Não O tamanho máximo de 
um arquivo de vídeo em 
megabytes recuperado pela 
GetClip API nessaAWS 
conta e região.

GetClip fragmentos Cada região com 
suporte: 200

Não O número máximo de 
fragmentos que podem 
estar contidos em 
um arquivo de vídeo 
recuperado pela GetClip 
API nessaAWS conta e 
região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ManifestPlaylist Fragmentos do GetDash Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo 
de fragmentos 
porManifestPlaylist 
solicitação de GetDash 
por playlist nesta conta na 
região atual.

MediaPlaylist Fragmentos de GetHLS Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
fragmentos porMediaPlaylist 
solicitação de GetThLS 
por playlist nesta conta na 
região atual.

GetMedia largura de banda Cada região 
compatível: 200 
megabits por 
segundo

Sim A largura de banda máxima 
para GetMedia solicitações 
em megabits por segundo 
(Mbps) nesta conta na 
região atual.

GetMedia conexões simultâneas por 
stream

Cada região com 
suporte: 3

Sim O número máximo de 
conexões simultâneos que 
podem ser GetMedia feitas 
por stream nesta conta na 
região atual.

GetMediaForFragmentList largura de 
banda

Cada região 
compatível: 200 
megabits por 
segundo

Sim A largura de banda 
máxima para 
GetMediaForFragmentList 
solicitações em megabits 
por segundo (Mbps) nesta 
conta na região atual.

GetMediaForFragmentList conexões por 
stream

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
conexões simultâneos 
que podem ser 
GetMediaForFragmentList 
feitas por stream nesta 
conta na região atual.

GetMediaForFragmentList fragmentos Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo 
de fragmentos por 
GetMediaForFragmentList 
solicitação nesta conta na 
região atual.

Número de canais de sinalização us-east-1:10.000

us-west-2:10.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 5.000

Sim O número máximo de 
canais de sinalização que 
podem ser feitas nesta 
conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de transmissões de vídeo us-east-1:10.000

us-west-2:10.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 5.000

Sim O número máximo de 
streams de vídeo que 
podem ser feitas nesta 
conta na região atual.

PutMedia largura de banda Cada região 
compatível: 100 
megabits por 
segundo

Sim A largura de banda máxima 
para PutMedia solicitações 
em megabits por segundo 
(Mbps) nesta conta na 
região atual.

PutMedia conexões simultâneas por stream Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conexões simultâneos que 
podem ser PutMedia feitas 
por stream nesta conta na 
região atual.

PutMedia duração do fragmento Cada região 
compatível: 10 
segundos

Sim A duração máxima do 
fragmento em segundos 
para PutMedia solicitações 
nesta conta na região atual.

PutMedia tamanho do fragmento Cada região 
compatível: 50 
megabytes

Não O tamanho máximo do 
fragmento em megabytes 
para PutMedia solicitações 
nesta conta na região atual.

PutMedia duração mínima do fragmento Cada região 
compatível: 1 
segundo

Não A duração mínima do 
fragmento em segundos 
para PutMedia solicitações 
nessa conta na região atual.

PutMedia faixas Cada região com 
suporte: 3

Não O número máximo de faixas 
na mídia que são enviadas 
PutMedia para este stream 
nesta conta, na região atual.

Taxa de solicitações de ConnectAsMaster 
API por canal de sinalização

Cada região 
compatível: 3 por 
segundo

Não O número máximo 
de ConnectAsMaster 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

Taxa de solicitações de ConnectAsViewer 
API por canal de sinalização

Cada região 
compatível: 3 por 
segundo

Não O número máximo 
de solicitações de 
ConnectAsViewer 
intermitente que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta, 
na região atual.

Versão 1.0
700

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-F06528A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-354AF9F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-EDC0C00D


Referência geral do AWS Guia de referência
Kinesis Video Streams
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Taxa de solicitações de 
CreateSignalingChannel API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de CreateStream API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de 
DeleteSignalingChannel API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
DeleteSignalingChannel API por canal de 
sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

Taxa de solicitações de DeleteStream API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de DeleteStream API 
por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
DescribeSignalingChannel API

Cada região 
compatível: 300 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
DescribeSignalingChannel API por canal de 
sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

Taxa de solicitações de DescribeStream 
API

Cada região 
compatível: 300 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Versão 1.0
701

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-32D5DC79
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-08F65F09
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-F7EF17C6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-FDF11C98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-A34FDF94
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-18823A76
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-99F327D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-9A1B0418
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-BAA6C939


Referência geral do AWS Guia de referência
Kinesis Video Streams

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de DescribeStream 
API por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações daManifestPlaylist API 
GetDash por sessão

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
deManifestPlaylist 
solicitações de GetDash 
que podem ser feitas por 
segundo por sessão nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações 
GetDashStreamingSession URLAPI por 
stream

Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações 
deStreamingSession URL 
de GetDash que podem 
ser feitas por stream por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de GetDataEndpoint 
API

Cada região 
compatível: 300 por 
segundo

Sim O número máximo 
de GetDataEndpoint 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de GetDataEndpoint 
API por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de GetDataEndpoint 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
por stream nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações daMasterPlaylist API 
GetHLS por sessão

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
deMasterPlaylist 
solicitações de GetHLS 
que podem ser feitas por 
segundo por sessão nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações daMediaPlaylist API 
GetHLS por sessão

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
deMediaPlaylist solicitações 
de GetHLS que podem 
ser feitas por segundo por 
sessão nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações deStreamingSession 
URLAPI do GetHLS por stream

Cada região 
compatível: 25 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações 
deStreamingSession URL 
de GetHLS que podem 
ser feitas por stream por 
segundo nesta conta, na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações daServerConfig API 
GetIce por canal de sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
deServerConfig 
solicitações de 
GetInitiateateateadInitiateateateateateateateateateadInitiateateateateateateateateadInitiateateateateateadInitiateateateateateate

Taxa de solicitações daInitFragment API 
GetMP4 por sessão

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
deInitFragment solicitações 
de GetMP4 que podem 
ser feitas por segundo por 
sessão nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações daMediaFragment API 
GetMP4 por sessão

Cada região 
compatível: 20 por 
segundo

Sim O número máximo 
deMediaFragment 
solicitações de GetMP4 
que podem ser feitas por 
segundo por sessão nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de GetMedia API por 
stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMedia solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
GetSignalingChannelEndpoint API

Cada região 
compatível: 300 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetSignalingChannelEndpoint 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
GetSignalingChannelEndpoint API por 
canal de sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetSignalingChannelEndpoint 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

Taxa de solicitações GetTsFragmentAPI 
por sessão

Cada região 
compatível: 20 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações de 
GettsFragment que podem 
ser feitas por segundo por 
sessão nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de 
ListSignalingChannels API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListSignalingChannels 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de ListStreams API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListStreams solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.
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Taxa de solicitações de 
ListTagsForResource API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
ListTagsForResource API por recurso

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo por 
recurso nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de ListTagsForStream 
API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTagsForStream 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de ListTagsForStream 
API por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTagsForStream 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
por stream nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de PutMedia API por 
stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutMedia solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
SendAlexaOfferToMaster API por canal de 
sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
SendAlexaOfferToMaster 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo para 
esse canal de sinalização 
nesta conta na região atual.

Taxa de solicitações da API 
SendiceCandidatepor conexão websocket

Cada região 
compatível: 20 por 
segundo

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendICECandidate que 
podem ser feitas por 
segundo por websocket 
nesta conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
SendSDPAnswerAPI por conexão 
websocket

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendSDPAnswer que 
podem ser feitas por 
segundo por websocket 
nesta conta na região atual.

Versão 1.0
704

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-FD6244B8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-F10078DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-A8327CB5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-4450B3B7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/kinesisvideo/quotas/L-D87CE70F


Referência geral do AWS Guia de referência
Kinesis Video Streams

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações SendSDPOfferAPI por 
conexão websocket

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendSDPOffer que podem 
ser feitas por segundo por 
websocket nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de TagResource API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de TagResource API 
por recurso

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por recurso nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de TagStream API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de TagStream API por 
stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de UntagResource 
API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UntagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de UntagResource 
API por recurso

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por recurso nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de UntagStream API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UntagStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de UntagStream API 
por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UntagStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de 
UpdateDataRetention API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateDataRetention 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
UpdateDataRetention API por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateDataRetention 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo 
por stream nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de 
UpdateSignalingChannel API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações de 
UpdateSignalingChannel API por canal de 
sinalização

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateSignalingChannel 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo por canal 
de sinalização nesta conta 
na região atual.

Taxa de solicitações de UpdateStream API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nesta conta na 
região atual.

Taxa de solicitações de UpdateStream API 
por stream

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateStream solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo por stream nesta 
conta na região atual.

Taxa de mídia fragmentada arquivada por 
stream

Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O número máximo de 
fragmentos que podem ser 
solicitados por stream por 
segundo nesta conta, na 
região atual.

Taxa de metadados de fragmentos 
arquivados por stream

Cada região 
compatível: 10.000 
por segundo

Sim O número máximo de 
fragmentos para os quais 
podem ser solicitados por 
stream por segundo nesta 
conta, na região atual.

Tamanho da carga da mensagem do 
SenDicerUpload

Cada região 
compatível: 10 
quilobytes

Não O tamanho máximo 
(em kilobytes) da carga 
útil da mensagem 
SendICECandidate.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da mensagem de 
SandomSandomSandomPass

Cada região 
compatível: 10 
quilobytes

Não O tamanho máximo 
(em kilobytes) da carga 
útil da mensagem 
SendSDPAnswer.

SandomSandomIza Cada região 
compatível: 10 
quilobytes

Não O tamanho máximo (em 
kilobytes) da carga útil da 
mensagem SendSDPOffer.

Largura de banda da sessão TURN Cada região 
compatível: 5 
megabits por 
segundo

Não A largura de banda máxima 
em megabits por segundo 
(Mbps) suportada por 
sessão TURN nesta conta 
na região atual.

Alocações simultâneas da sessão TURN 
por canal de sinalização

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
sessões de TURN alocadas 
em simultâneo por canal de 
sinalização nesta conta na 
região atual.

Expiração da sessão TURN Cada região 
compatível: 300 
segundos

Não A duração máxima válida 
das credenciais da sessão 
do TURN nesta conta na 
região atual.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Kinesis Video Streams no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formationendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lakeformation.us-east-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lakeformation.us-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 lakeformation.us-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 lakeformation.us-west-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 lakeformation.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

lakeformation.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

lakeformation.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Comprimento de um caminho que pode ser 
registrado

Cada região 
compatível: 700

Sim O tamanho máximo de 
um caminho que pode ser 
registrado por catálogo.

Número de administradores de data lake Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
administradores de data 
lake por catálogo.

Número de tags por conta Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
etiquetas por conta
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número da política de tags por principal por 
tipo de recurso

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
políticas de tags lf por 
principal por tipo de recurso

Número de caminhos registrados Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
caminhos registrados por 
catálogo.

Número de subpastas em um caminho do 
Amazon S3

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
subpastas em um caminho 
do Amazon S3 por catálogo.

Número de valores de tag por tag lf Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
valores de tag por tag lf.

AWS Lambdaendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas como limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lambda.us-east-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

lambda.us-east-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lambda.us-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

lambda.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 lambda.us-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

lambda.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 lambda.us-west-2.amazonaws.com

lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

lambda.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 lambda.af-south-1.amazonaws.com

lambda.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 lambda.ap-east-1.amazonaws.com

lambda.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 lambda.ap-south-2.amazonaws.com

lambda.ap-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-4.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 lambda.ap-south-1.amazonaws.com

lambda.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com

lambda.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com

lambda.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

lambda.ca-central-1.amazonaws.com

lambda.ca-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lambda.eu-central-1.amazonaws.com

lambda.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lambda.eu-west-1.amazonaws.com

lambda.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 lambda.eu-west-2.amazonaws.com

lambda.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 lambda.eu-south-1.amazonaws.com

lambda.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lambda.eu-west-3.amazonaws.com

lambda.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 lambda.eu-south-2.amazonaws.com

lambda.eu-south-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lambda.eu-north-1.amazonaws.com

lambda.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

lambda.eu-central-2.amazonaws.com

lambda.eu-central-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

lambda.me-south-1.amazonaws.com

lambda.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

lambda.me-central-1.amazonaws.com

lambda.me-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 lambda.sa-east-1.amazonaws.com

lambda.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

lambda.us-gov-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas
Important

Novas contas da AWS reduziram as cotas de simultaneidade e de memória. A AWS aumenta 
essas cotas automaticamente com base na utilização. Também é possível solicitar um aumento 
da cota.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

carga da carga da carga da carga da carga 
da carga da carga

Cada região 
compatível: 256 
kilobytes

Não O tamanho máximo de uma 
solicitação de invocação 
assíncrona recebida.

Simultaneidade de intermitência us-east-1:3.000.

us-
east-2:1.000:1.000.

us-west-2:3.000.

ap-
northeast-1:1.000:1.000.

eu-central-1:1.000.

eu-west-1:3.000.

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 500

Não O aumento máximo 
imediato na simultaneidade 
de funções que pode 
ocorrer quando suas 
funções são escaladas em 
resposta a uma explosão 
de tráfego. Após a explosão 
inicial, a simultaneidade 
aumenta em 500 execuções 
por minuto até seu limite de 
simultaneidade.

Execuções simultâneas Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
eventos que as funções 
podem processar 
simultaneamente na região 
atual.

Tamanho do pacote de implantação (editor 
de console)

Cada região 
compatível: 3 
megabytes

Não O tamanho máximo de um 
pacote de implantação ou 
arquivamento de camada 
quando você o faz upload 
por meio do editor de 
console. Faça upload de 
arquivos maiores com o 
Amazon S3.

Tamanho do pacote de implantação 
(upload direto)

Cada região 
compatível: 50 
megabytes

Não O tamanho máximo de um 
pacote de implantação ou 
arquivamento de camada 
quando você o faz upload 
diretamente para o Lambda. 
Faça upload de arquivos 
maiores com o Amazon S3.

Tamanho do pacote de implantação 
(descompactado)

Cada região 
compatível: 250 
megabytes

Não O tamanho máximo 
do conteúdo de um 
pacote de implantação 
ou arquivamento de 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
camadas quando ele é 
descompactado.

Interfaces de rede elástica por VPC Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
interfaces de rede que o 
Lambda cria para uma VPC 
com funções anexadas. 
O Lambda cria uma 
interface de rede para 
cada combinação de sub-
rede e grupo de segurança 
às quais as funções se 
conectam as funções.

Tamanho variável do ambiente Cada região 
compatível: 4 
kilobytes

Não O tamanho máximo 
combinado das variáveis de 
ambiente configuradas em 
uma função.

Descrições do arquivo Cada região 
compatível: 1.024 
regiões com 
suporte: 1.024

Não O número máximo de 
descritores de arquivos que 
uma função pode abrir.

Função e armazenamento de camadas Cada região 
compatível: 75 
gigabytes

Sim A quantidade de 
armazenamento 
disponível para pacotes de 
implantação e arquivos de 
camada na região atual.

Função camadas Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
camadas que você pode 
adicionar à sua função.

Memória da função da função função Cada região 
compatível: 10.240 
megabytes

Não A quantidade máxima de 
memória que você pode 
configurar para uma função.

memória da função da função da função Cada região 
compatível: 128 
megabytes

Não A quantidade mínima de 
memória que você pode 
configurar para uma função.

Política baseada em recursos da função Cada região 
compatível: 20 
kilobytes

Não O tamanho máximo 
combinado das políticas 
baseadas em recursos 
configuradas em uma 
função.

Tempo limite da função Cada região 
compatível: 900 
regiões com 
suporte: 900

Não O tempo limite máximo que 
você pode configurar para 
uma função.

Processos e segmentos Cada região 
compatível: 1.024 
regiões com 
suporte: 1.024

Não O número máximo 
combinado de processos e 
segmentos que uma função 
pode ter abertos.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de GetFunction API. Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
solicitações de GetFunction 
API por segundo.

Taxa de solicitações de GetPolicy API. Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de 
solicitações de GetPolicy 
API por segundo.

Taxa de solicitações de API do plano de 
controle (exclui invocação e GetPolicy 
solicitações) GetFunction

Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de 
solicitações de API por 
segundo (excluindo 
invocação e GetPolicy 
solicitações). GetFunction

carga da carga da carga da carga da carga Cada região 
compatível: 6 
megabytes

Não O tamanho máximo de uma 
solicitação de invocação 
síncrona de entrada ou 
resposta de saída.

Armazenamento temporário temporário Cada região 
compatível: 512 
megabytes

Não A quantidade de espaço de 
armazenamento disponível 
para uma função no 
diretório /tmp.

Eventos de teste (editor de console) Cada região 
compatível: 10

Não A quantidade máxima de 
eventos de teste para uma 
função por meio do editor 
do console.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Lambda no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

AWS Launch Wizardendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 appwizard.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 appwizard.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 

us-west-1 appwizard.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Norte da 
Califórnia)

US West 
(Oregon)

us-west-2 appwizard.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 appwizard.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 appwizard.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 appwizard.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

appwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

appwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

appwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

appwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

appwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

appwizard.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

appwizard.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 appwizard.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 appwizard.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 appwizard.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 appwizard.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 appwizard.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

appwizard.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 appwizard.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

appwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

appwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicativos ativos Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
aplicativos ativos com 
status IN_PROGRESS ou 
Concluído nessa conta na 
região atual.

Tamanho do nome da aplicação Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
caracteres no nome de um 
aplicativo implantado pelo 
Launch Wizard.

Aplicações Cada região 
compatível: 150

Sim O número máximo de 
aplicativos nesta conta na 
região atual.

Implantações em paralelo Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
implantações parallel do 
aplicativo IN_PROGRESS 
nessa conta na região da da 
atual.

Endpoints e cotas do Amazon Lex
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
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serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Endpoints de serviço V2

Endpoints de construção de modelos

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Endpoints de tempo de execução

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Endpoints de serviço V1
Endpoints de construção de modelos

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 

us-east-1 models.lex.us-east-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(N. da 
Virgínia)

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 models.lex.us-west-2.amazonaws.com

models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

models.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 models.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 models.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Endpoints de tempo de execução

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Associações de canais de bots por alias de 
bot (V2)

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
associações de canal de 
bots que podem ser criadas 
por alias de bots reservados 
para esta conta na região 
atual.

Bots por conta (V2) Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de bots 
que você pode criar nessa 
conta na Região atual.

Caracteres por valor de tipo de slot 
personalizado (V2)

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
caracteres que você pode 
ter por valor de tipo de slot 
personalizado nessa conta 
na região atual.

Caracteres por exemplo de enunciado (V2) Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
caracteres que você pode 
ter por intenção ou por faixa 
de exemplo nessa conta, na 
região atual.

Valores e sinônimos do tipo de slot 
personalizado por localidade do bot (V2)

Cada região 
compatível: 5.000

Não O número máximo de 
valores e sinônimos do tipo 
de slot personalizados que 
você pode ter por local, por 
bot nesta conta na região 
atual.

Tipos de slots personalizados por 
localidade do bot (V2)

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de tipos 
de slots personalizados 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
que você pode criar por 
localidade por bot nessa 
conta, na região atual.

Exemplos de enunciados por intenção (V2) Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
exemplos de enunciados 
que você pode criar por 
intenção nessa conta na 
região da da atual.

Exemplos de enunciados por slot (V2) Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
exemplos de enunciados 
que você pode criar por 
espaço reservados para 
esta conta na região da 
atual.

Slots por bot local (V2) Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de vagas 
que você pode criar por 
localidade por bot nessa 
conta na região da da atual.

Slots por intenção (V2) Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de vagas 
que podem ser criados por 
essa conta na região atual.

Total de caracteres em exemplos de 
enunciados por localidade do bot (V2)

Cada região 
compatível: 200.000

Não O número máximo de 
caracteres que você pode 
usar por localidade, por bot, 
para todas as intenções e 
os exemplos de enunciados 
reservados para esta conta, 
na região atual.

Valores e sinônimos por tipo de slot 
personalizado (V2)

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
valores e sinônimos que 
você pode ter por tipo de 
slot personalizado nessa 
conta, na região atual.

Versões por bot (V2) Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
versões que podem ser 
criados por bot reservados 
para esta conta na região 
atual.

AWS License Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints 
de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número 
máximo de recursos ou de de deAWS serviço. Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço do 
AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
Tópicos

• Endpoints para trabalhar com licenças (p. 723)
• Endpoints para trabalhar com assinaturas baseadas em usuários (p. 724)
• Endpoints para trabalhar com assinaturas Linux (p. 726)

Endpoints para trabalhar com licenças

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager.us-east-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager.us-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager.us-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 license-manager.us-west-2.amazonaws.com

license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 license-manager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

license-manager.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 license-manager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

license-manager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com

license-manager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Endpoints para trabalhar com assinaturas baseadas em usuários

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager-user-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager-user-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager-user-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 license-manager-user-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

license-manager-user-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 license-manager-user-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager-user-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

license-manager-user-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

license-manager-user-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

license-manager-user-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager-user-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager-user-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager-user-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

license-manager-user-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager-user-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Endpoints para trabalhar com assinaturas Linux

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
east-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-1.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 license-manager-linux-subscriptions.us-
west-2.amazonaws.com

license-manager-linux-subscriptions-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 license-manager-linux-subscriptions.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 license-manager-linux-subscriptions.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

license-manager-linux-subscriptions.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

license-manager-linux-subscriptions.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 license-manager-linux-subscriptions.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 license-manager-linux-subscriptions.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 license-manager-linux-subscriptions.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

license-manager-linux-subscriptions.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

license-manager-linux-subscriptions.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 license-manager-linux-subscriptions.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Tópicos

• Cotas para trabalhar com licenças (p. 728)
• Cotas para trabalhar com assinaturas baseadas em usuários (p. 730)
• Cotas para trabalhar com assinaturas Linux (p. 730)

Cotas para trabalhar com licenças

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Estenda o consumo de licenças por token 
de consumo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número de 
ExtendLicenseConsumption 
chamadas que podem ser 
feitas para um token de 
consumo por hora.

GetAccessTokens chamadas Cada região 
compatível: 10

Não O número total de 
GetAccessToken chamadas 
que podem ser feitas para 
obter uma licença por hora.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Associações de configuração de licença 
por recurso

Cada região 
compatível: 10

Sim Número de configurações 
de licença que podem ser 
associadas a um recurso.

Configurações de de de de Cada região 
compatível: 25

Sim Número total de 
configurações de licença 
que podem ser criadas em 
uma conta.

Tarefas de conversão de licenças por 
recurso por dia

Cada região 
compatível: 5

Sim Número de tarefas de 
conversão de licenças que 
podem ser criadas por 
recurso por dia.

Número máximo de atividades de subsí Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
atividades de doações 
simultâneas para uma 
organização.

Número de geradores de relatórios Cada região 
compatível: 25

Não O número total de 
geradores de relatórios que 
podem ser criados.

Número de atualizações do modo de 
descoberta de contas por dia

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
atualizações do modo de 
descoberta de conta por dia 
para uma conta.

Número de concessões por licença Cada região 
compatível: 2.000

Não O número total de con.

Número de licenças que você pode criar Cada região 
compatível: 2.000

Não O número total de licenças 
que podem ser criadas em 
uma conta.

Número de licenças recebidas por produto Cada região 
compatível: 10

Não O número total de licenças 
recebidas com o mesmo 
SKU do produto.

Número de tokens por conta e licença Cada região 
compatível: 10

Não O número total de tokens 
por licença que podem ser 
criados em uma conta.

Número de atualizações de um gerador de 
relatórios por dia

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
atualizações por dia para 
um determinado gerador de 
relatórios.

Número total de direitos contados por 
checkout

Cada região 
compatível: 5

Não O número total de direitos 
contados que podem ser 
especificados em uma única 
CheckoutLicense chamada.

Número total de direitos contados por 
licença

Cada região 
compatível: 25

Não O número total de direitos 
contados permitidos por 
licença.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número total de direitos não contados por 
licença

Cada região 
compatível: 25

Não O número total de direitos 
não contabilizados 
permitidos por licença.

Cotas para trabalhar com assinaturas baseadas em usuários

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Associações Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
instâncias que um usuário 
pode ser associado nesta 
conta na região atual.

Assinaturas baseadas no usuário para o 
Office Professional Plus

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
assinaturas do Office 
Professional Plus que você 
pode criar nesta conta na 
região atual.

Assinaturas baseadas no usuário para o 
Visual Studio Enterprise

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
assinaturas do Visual Studio 
Enterprise que você pode 
criar nesta conta na região 
atual.

Assinaturas baseadas no usuário para o 
Visual Studio Professional

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
assinaturas do Visual Studio 
Professional que você pode 
criar nesta conta na região 
atual.

Cotas para trabalhar com assinaturas Linux

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de recursos descobertos Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número total de recursos 
(instâncias do EC2) que 
podem ser descobertos e 
exibidos.

Endpoints e cotas do Amazon Lightsail
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Note

O Lightsail for Research está disponível nas mesmasAWS regiões do serviço do Amazon 
Lightsail, com exceção da região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). O Lightsail for Research 
também usa os mesmos endpoints do Lightsail.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lightsail.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lightsail.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 lightsail.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 lightsail.ap-south-1.amazonws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

east-east-east-east-east-us-east-us-east-us-east-
east-east-east-east-east-

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

east-east-east-east-east-east-east-us-east-east-
east-east-east-east-east-

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

east-east-east-east-east-us-east-us-east-us-east-
east-east-east-east-east-

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

east-east-east-east-east-east-us-east-us-east-east-
east-us-east-east-east-

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

lightsail-central-us-eastonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lightsail-central-us-east-us-east-us-east-east-east-
east-central-us-east-

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lightsail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 lightsail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 lightsail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lightsail.eu-north-1.amazonws.com HTTPS
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Service Quotas
AWSAs novas contas da podem começar com cotas mais baixas que as descritas aqui.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Inserido no comportamento de cookies por 
cache para uma distribuição

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cookies permitidos por 
comportamento de cache.

Inserido no comportamento de cabeçalhos 
por cache para uma distribuição

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cabeçalhos permitidos por 
comportamento de cache.

Strings de consulta permitidas por 
comportamento de cache para uma 
distribuição

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
strings de consulta 
permitido por 
comportamento de cache.

Bloquear discos de armazenamento por 
instância

Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de 
discos de armazenamento 
em bloco que podem ser 
conectados por instância.

Certificados de serviço de contêiner Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de 
certificados que podem ser 
anexados por serviço de 
contêiner.

Domínios personalizados do serviço de 
contêiner

Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de 
domínios personalizados 
por serviço de contêiner.

Contêineres de implantação de serviços de Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
contêineres por implantação 
em um serviço de contêiner.

Versões de implantação do serviço de 
contêiner

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
versões de implantação por 
serviço de contêiner.

O serviço de contêiner registra os dias de 
armazenamento

Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de dias 
em que os registros do 
serviço de contêiner são 
armazenados.

Nodes de serviço de contêiner Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de nós 
por serviço de contêiner.

Imagens de contêiner armazenadas pelo 
serviço de contêiner

Cada região 
compatível: 150

Não O número máximo de 
imagens de contêiner 
armazenadas por serviço de 
contêiner.

Serviços de contêiner Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
serviços de contêineres por 
região.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Nomes de domínio personalizados por 
distribuição

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
nomes de domínio 
personalizados por 
distribuição. Você pode 
especificar até 10 domínios 
para um certificado SSL/
TLS Lightsail. Em seguida, 
você pode usar o certificado 
para habilitar domínios 
personalizados em sua 
distribuição do Lightsail.

Zonas DNS (ou domínios) Cada região 
compatível: 6

Não O número máximo de zonas 
DNS (ou domínios) por 
conta.

Taxa de transferência de dados por 
distribuição

Cada região 
compatível: 150

Não A taxa máxima de 
transferência de dados 
(em GB por segundo) por 
distribuição.

Bancos de dados Cada região 
compatível: 40

Não O número máximo de 
bancos de dados por região.

Comportamentos padrão (comportamento 
padrão do cache) por distribuição

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
comportamentos padrão 
(comportamento padrão do 
cache) por distribuição.

Sobreposições de diretórios e arquivos por 
distribuição

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
substituições de diretórios 
e arquivos por distribuição. 
Você pode criar até 25 
substituições de diretórios 
e arquivos e especificar um 
comportamento de cache 
por substituição.

Distribuições Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
distribuições por conta.

Instâncias Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
instâncias por região.

balanceador de cargas Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
balanceadores de carga por 
região.

Máximo de certificados ativos Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
certificados ativos por 
região, por conta.

Espaço máximo em disco de 
armazenamento em bloco

Cada região 
compatível: 16.000 
gigabytes

Não A quantidade máxima 
de espaço em disco (em 
GB) por bloco de disco de 
armazenamento.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de compartimentos por conta da Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
buckets por conta

Certificados máximos Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
certificados por região, por 
conta nos últimos 365 dias.

Máximo de chaves por bucket Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
chaves por bucket

Espaço mínimo em disco de 
armazenamento em bloco

Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não A quantidade mínima de 
espaço em disco (em GB) 
por bloco de disco de 
armazenamento.

Origens por distribuição Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
origens por distribuição. 
Você pode especificar 
uma instância ou um 
balanceador de carga por 
distribuição.

Conexões RDP paralelas usando o cliente 
RDP baseado em navegador

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conexões RDP parallel 
usando o cliente RDP 
baseado em navegador por 
região, por conta.

Conexões SSH paralelas usando o cliente 
SSH baseado em navegador

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
conexões SSH parallel 
usando o cliente SSH 
baseado em navegador por 
região, por conta.

Tempo limite da resposta por origem para 
uma distribuição

Cada região 
compatível: 60 
segundos

Não O tempo limite de resposta 
por origem (4-60 segundos).

Endereços IP estáticos Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
endereços IP estáticos por 
região.

Tags Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
por recurso.

Espaço total em disco de armazenamento 
em bloco anexado

Cada região 
compatível: 20.000 
gigabytes

Não A quantidade máxima 
de espaço em disco de 
armazenamento em bloco 
anexado (em GB) por 
região.

Endpoints e cotas do Amazon Location Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon Location está disponível nas seguintesAWS regiões. Para obter mais detalhes sobre os 
endpoints, consulte a discussão a seguir da tabela.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 geo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 geo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 geo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 geo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

geo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

geo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

geo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

geo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

geo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 geo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 geo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 geo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 geo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Sobre os endpoints da região

A sintaxe geral de um endpoint regional de localização da Amazon é a seguinte:

protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com

Dentro dessa sintaxe, o Amazon Location usa os seguintes códigos de serviço:

Serviço Código de serviço

Amazon Location Maps mapeia

Amazon Location Locais locais

Amazon Location Rquets vias

Amazon Location geofencing

Rastreadores de localização rastrear

Por exemplo, o endpoint regional do Amazon Location Maps para o Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é: 
https://maps .geo. us-east-us-east-1.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Recursos-chave da API por conta Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
recursos de chave de API 
(ativos ou expirados) que 
você pode ter por conta.

Recursos do Geofence Collection por conta Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
recursos de Geofence 
Collection que podem ser 
criados por conta.

Geofences por coleção Geofence Cada região 
compatível: 5.000

Não O número máximo de 
cercas geográficas do 
que podem ser criados 
por coleção de cercas 
geográficas.

Mapeie os recursos por conta da Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
recursos de mapa que 
podem ser criados por 
conta.

Recursos do Place Index por conta Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
recursos do Place Index do 
que podem ser criados por 
conta.

Taxa de solicitações de 
AssociateTrackerConsumer API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
AssociateTrackerConsumer 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
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Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
BatchDeleteDevicePositionHistory API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchDeleteDevicePositionHistory 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
BatchDeleteGeofence API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchDeleteGeofence 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
BatchEvaluateGeofences API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchEvaluateGeofences 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
BatchGetDevicePosition API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchGetDevicePosition 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de BatchPutGeofence 
API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchPutGeofence 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
BatchUpdateDevicePosition API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
BatchUpdateDevicePosition 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de CalculateRoute API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CalculateRoute solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
CalculateRouteMatrix API

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CalculateRouteMatrix 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.
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Taxa de solicitações de 
CreateGeofenceCollection API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateGeofenceCollection 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de CreateKey API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateKey solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de CreateMap API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateMap solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de CreatePlaceIndex 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de CreatePlaceIndex 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
CreateRouteCalculator API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateRouteCalculator 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de CreateTracker API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
CreateTracker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
DeleteGeofenceCollection API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteGeofenceCollection 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de DeleteKey API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteKey solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.
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Taxa de solicitações de DeleteMap API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteMap solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de DeletePlaceIndex 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de DeletePlaceIndex 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
DeleteRouteCalculator API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteRouteCalculator 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de DeleteTracker API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DeleteTracker solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
DescribeGeofenceCollection API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeGeofenceCollection 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de DescribeKey API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeKey solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de DescribeMap API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeMap solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
DescribePlaceIndex API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribePlaceIndex 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.
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Taxa de solicitações de 
DescribeRouteCalculator API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DescribeRouteCalculator 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de DescribeTracker 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de DescribeTracker 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
DisassociateTrackerConsumer API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
DisassociateTrackerConsumer 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de GetDevicePosition 
API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetDevicePosition 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
GetDevicePositionHistory API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetDevicePositionHistory 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de GetGeofence API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetGeofence solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de GetMapGlyphs API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMapGlyphs solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de GetMapSprites API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMapSprites solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.
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Taxa de solicitações de 
GetMapStyleDescriptor API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMapStyleDescriptor 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de GetMapTile API Cada região 
compatível: 500 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetMapTile solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de GetPlace API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
GetPlace solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de ListDevicePositions 
API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListDevicePositions 
solicitações que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
ListGeofenceCollections API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListGeofenceCollections 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de ListGeofences API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListGeofences solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de ListKeys API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListKeys solicitações do 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de ListMaps API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListMaps solicitações do 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.
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Taxa de solicitações de ListPlaceIndexes 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de ListPlaceIndexes 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
ListRouteCalculators API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListRouteCalculators 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
ListTagsForResource API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
ListTrackerConsumers API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTrackerConsumers 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de ListTrackers API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
ListTrackers solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de PutGeofence API Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
PutGeofence solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
SearchPlaceIndexForPosition API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
SearchPlaceIndexForPosition 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
SearchPlaceIndexForSuggestions API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
SearchPlaceIndexForSuggestions 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.
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Taxa de solicitações de 
SearchPlaceIndexForText API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Sim O número máximo de 
SearchPlaceIndexForText 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de TagResource API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de UntagResource 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UntagResource solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de 
UpdateGeofenceCollection API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateGeofenceCollection 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de UpdateKey API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateKey solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de UpdateMap API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateMap solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Taxa de solicitações de UpdatePlaceIndex 
API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de UpdatePlaceIndex 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Taxa de solicitações de 
UpdateRouteCalculator API

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateRouteCalculator 
solicitações do que podem 
ser feitas por segundo. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.
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Taxa de solicitações de UpdateTracker API Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo de 
UpdateTracker solicitações 
do que podem ser feitas 
por segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Recursos do Route Calculator por conta Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
recursos da Calculadora de 
Rota que podem ser criados 
por conta.

Rastreador de consumidores por rastreador Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
Geofence Collection ao qual 
o recurso do Tracker pode 
ser associado.

Recursos de rastreamento por conta da Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
recursos do Tracker do 
que podem ser criados por 
conta.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon Location Service no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Location Service.

Amazon Lookout for Equipment e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Componentes por conjunto de dados Cada região 
compatível: 3.000

Não Número máximo de 
componentes por conjunto 
de dados.

Conjuntos de dados Cada região 
compatível: 15

Sim Número máximo de 
conjuntos de dados por 
conta.

Programadores de inferência por modelo Cada região 
compatível: 1

Não Número máximo de 
programadores de 
inferência por modelo.

grupos de rótulos Cada região 
compatível: 15

Sim Número máximo de grupos 
de etiquetas por conta.

Tamanho do nome do componente Cada região 
compatível: 200

Não Tamanho máximo do nome 
do componente.

Modelos Cada região 
compatível: 15

Sim Número máximo de 
modelos por conta.

Número de colunas entre os componentes 
nos dados de treinamento (excluindo data e 
hora)

Cada região 
compatível: 300

Não Número máximo de colunas 
entre os componentes 
nos dados de treinamento 
(excluindo data e hora)

Número de colunas entre componentes por 
conjunto de dados (excluindo data e hora)

Cada região 
compatível: 3.000

Não Número máximo de 
colunas em componentes 
por conjunto de dados 
(excluindo data e hora).

Número de componentes nos dados de 
treinamento

Cada região 
compatível: 300

Não Número máximo de 
componentes nos dados de 
treinamento.

Número de arquivos por componente (por 
conjunto de dados)

Cada região 
compatível: 1.000

Não Número máximo de 
arquivos por componente 
(por conjunto de dados).

Número de arquivos por componente (por 
execução de inferência)

Cada região 
compatível: 60

Não Número máximo de 
arquivos por componente 
(por execução de 
inferência).

Número de etiquetas por grupo de 
etiquetas

Cada região 
compatível: 5.000

Sim Número máximo de 
etiquetas por grupo de 
etiquetas.

Número de linhas nos dados de avaliação 
(após a reamostragem)

Cada região 
compatível: 
1.500.000

Não Número máximo de linhas 
nos dados de avaliação 
(após a reamostragem).

Número de linhas nos dados de entrada 
de inferência, após a reamostragem 
(frequência de agendamento de 1 hora)

Cada região 
compatível: 3.600

Não Número máximo de linhas 
nos dados de entrada 
de inferência, após a 

Versão 1.0
745

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutequipment/quotas/L-06FBA868
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutequipment/quotas/L-1CCF155B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutequipment/quotas/L-E03BD5FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutequipment/quotas/L-1AF8D174


Referência geral do AWS Guia de referência
Lookout for Equipment

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
reamostragem (frequência 
de agendamento de 1 hora).

Número de linhas nos dados de entrada 
de inferência, após a reamostragem 
(frequência de agendamento de 10 
minutos)

Cada região 
compatível: 600

Não Número máximo de linhas 
nos dados de entrada 
de inferência, após a 
reamostragem (frequência 
de agendamento de 10 
minutos).

Número de linhas nos dados de entrada 
de inferência, após a reamostragem 
(frequência de agendamento de 15 
minutos)

Cada região 
compatível: 900

Não Número máximo de linhas 
nos dados de entrada 
de inferência, após a 
reamostragem (frequência 
de agendamento de 15 
minutos).

Número de linhas nos dados de entrada 
de inferência, após a reamostragem 
(frequência de agendamento de 30 
minutos)

Cada região 
compatível: 1,800

Não Número máximo de linhas 
nos dados de entrada 
de inferência, após a 
reamostragem (frequência 
de agendamento de 30 
minutos).

Número de linhas nos dados de entrada 
de inferência, após a reamostragem 
(frequência de programação de 5 minutos)

Cada região 
compatível: 300

Não Número máximo de linhas 
nos dados de entrada 
de inferência, após a 
reamostragem (frequência 
de programação de 5 
minutos).

Número de linhas nos dados de 
treinamento (após a reamostragem)

Cada região 
compatível: 
1.500.000

Não Número máximo de linhas 
nos dados de treinamento 
(após a reamostragem).

Trabalhos de ingestão de dados pendentes Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
trabalhos de ingestão de 
dados pendentes por conta.

Modelos pendentes Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
modelos pendentes por 
conta.

Tamanho dos dados brutos nos dados 
de entrada de inferência (frequência de 
agendamento de 1 hora)

Cada região 
compatível: 60 
megabytes

Não Tamanho máximo 
dos dados brutos nos 
dados de entrada de 
inferência (frequência de 
agendamento de 1 hora).

Tamanho dos dados brutos nos dados 
de entrada de inferência (frequência de 
agendamento de 10 minutos)

Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não Tamanho máximo 
dos dados brutos nos 
dados de entrada de 
inferência (frequência 
de agendamento de 10 
minutos).
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Tamanho dos dados brutos nos dados 
de entrada de inferência (frequência de 
programação de 15 minutos)

Cada região 
compatível: 15 
megabytes

Não Tamanho máximo 
dos dados brutos nos 
dados de entrada de 
inferência (frequência 
de agendamento de 15 
minutos).

Tamanho dos dados brutos nos dados 
de entrada de inferência (frequência de 
agendamento de 30 minutos)

Cada região 
compatível: 30 
megabytes

Não Tamanho máximo 
dos dados brutos nos 
dados de entrada de 
inferência (frequência 
de agendamento de 30 
minutos).

Tamanho dos dados brutos nos dados 
de entrada de inferência (frequência de 
programação de 5 minutos)

Cada região 
compatível: 5 
megabytes

Não Tamanho máximo dos 
dados brutos nos dados 
de entrada de inferência 
(frequência de programação 
de 5 minutos).

Tamanho por conjunto de dados Cada região 
compatível: 50 
Gigabytes

Não Tamanho máximo por 
conjunto de dados.

Tamanho por arquivo Cada região 
compatível: 5 
Gigabytes

Não Tamanho máximo por 
arquivo.

Período de tempo dos dados de 
treinamento

Cada região 
compatível: 180 por 
dia

Não Tempo mínimo de duração 
dos dados de treinamento

Endpoints e cotas do Amazon Lookout for Metrics
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Alertas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
alertas que você pode 
adicionar a um detector.

Tamanho dos dados para dados históricos 
(modo backtest)

Cada região com 
suporte: 102.400

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados em dados 
históricos para o modo 
backtest.

Tamanho dos dados para dados históricos 
(modo contínuo)

Cada região com 
suporte: 102.400

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados em dados 
históricos para o modo 
contínuo.

Tamanho dos dados por intervalo (10m) Cada região 
compatível: 200 
megabytes

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados por um 
intervalo de 10 minutos.

Tamanho dos dados por intervalo (1d) Cada região 
compatível: 200 
megabytes

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados por um 
intervalo de 1 dia.
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Tamanho dos dados por intervalo (1h) Cada região 
compatível: 200 
megabytes

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados por um 
intervalo de 1 hora.

Tamanho dos dados por intervalo (5m) Cada região 
compatível: 200 
megabytes

Não O tamanho máximo dos 
dados (em MB) que podem 
ser processados por um 
intervalo de 5 minutos.

Conjuntos de dados por detector Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
conjuntos de dados que 
você pode adicionar a um 
detector.

Fontes de dados por conjunto de dados Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de fontes 
de dados que você pode 
adicionar a um conjunto de 
dados.

Detectores Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
detectores que você pode 
criar nessa conta naAWS 
região atual.

Filtros de dimensões por conjunto de dados Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de filtros 
de dimensão que você pode 
adicionar a um conjunto de 
dados.

Dimensões por conjunto de dados Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
dimensões que você pode 
adicionar a um conjunto de 
dados

Arquivos em dados históricos Cada região com 
suporte: 3.000

Não O número máximo de 
arquivos que podem ser 
processados em dados 
históricos.

Arquivos por intervalo (10m) Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
arquivos que podem ser 
ingeridos por um intervalo 
de 10 minutos.

Arquivos por intervalo (1d) Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
arquivos que podem ser 
ingeridos por um dia.

Arquivos por intervalo (1h) Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
arquivos que podem ser 
ingeridos por um hora.

Arquivos por intervalo (5m) Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
arquivos que podem ser 
ingeridos por um intervalo 
de 5 minutos
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Intervalos nos dados históricos (modo 
backtest)

Cada região com 
suporte: 3.000

Não O número máximo de 
intervalos que podem ser 
processados em dados 
históricos para o modo 
backtest.

Intervalos nos dados históricos (modo 
contínuo)

Cada região com 
suporte: 2.500 
megabytes

Não O número máximo de 
intervalos que podem ser 
processados em dados 
históricos para o modo 
contínuo.

Medidas por conjunto de dados Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
medidas que você pode 
adicionar a um conjunto de 
dados.

Registros por intervalo (10m) Cada região com 
suporte: 24.000

Sim O número máximo de 
registros que podem 
ser processados por um 
intervalo de 10 minutos

Registros por intervalo (1d) Cada região com 
suporte: 150.000

Sim O número máximo de 
registros que podem ser 
processados por um dia.

Registros por intervalo (1h) Cada região com 
suporte: 150.000

Sim O número máximo de 
registros que podem 
ser processados por um 
período de 1 hora.

Registros por intervalo (5m) Cada região com 
suporte: 15.000

Sim O número máximo de 
registros que podem 
ser processados por um 
intervalo de 5 minutos

Taxa de aceleração Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração 
(ActivateAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
ActivateAnomalyDetector 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração 
(BackTestAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
BackTestAnomalyDetector 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração (CreateAlert) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
CreateAlert solicitações 
permitidas por esta conta 
naAWS região atual.
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Taxa de aceleração 
(CreateAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
CreateAnomalyDetector 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração (CreateMetricSet) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
CreateMetricSet solicitações 
permitidas por esta conta 
naAWS região atual.

Taxa de aceleração 
(DeactivateAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
DeactivateAnomalyDetector 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração (DeleteAlert) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
DeleteAlert solicitações 
permitidas por esta conta 
naAWS região atual.

Taxa de aceleração 
(DeleteAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
DeleteAnomalyDetector 
solicitações permitidas por 
esta conta naAWS região 
atual.

Taxa de aceleração (DescribeAlert) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
DescribeAlert solicitações 
permitidas por esta conta 
naAWS região atual.

Taxa de aceleração 
(DescribeAnomalyDetectionExecutions)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
DescribeAnomalyDetectionExecutions 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(DescribeAnomalyDetector)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
DescribeAnomalyDetector 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração (DescribeMetricSet) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo 
de DescribeMetricSet 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(DetectMetricSetConfig)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
DetectMetricSetConfig 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.
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Taxa de aceleração (GetAnomalyGroup) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
GetAnomalyGroup 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(GetDataQualityMetrics)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
GetDataQualityMetrics 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração (GetFeedback) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
GetFeedback solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração (GetSampleData) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
GetSampleData solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração (ListAlerts) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListAlerts solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração (ListAnomalyDetectors) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListAnomalyDetectors 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(ListAnomalyGroupRelatedMetrics)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListAnomalyGroupRelatedMetrics 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(ListAnomalyGroupSummaries)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListAnomalyGroupSummaries 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração 
(ListAnomalyGroupTimeSeries)

Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListAnomalyGroupTimeSeries 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração (ListMetricSets) Cada região 
com suporte: 2 
megabytes

Sim O número máximo de 
ListMetricSets solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.
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Taxa de aceleração (ListTagsForResource) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração (PutFeedback) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
PutFeedback solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração (TagResource) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração (UntagResource) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
UntagResource solicitações 
permitidas nessa conta 
naAWS Região da atual.

Taxa de aceleração 
(UpdateAnomalyDetector)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
UpdateAnomalyDetector 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Taxa de aceleração (UpdateMetricSet) Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo 
de UpdateMetricSet 
solicitações permitidas 
nessa conta naAWS Região 
da atual.

Séries temporais por intervalo (10m) Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de séries 
temporais que podem 
ser processadas por um 
intervalo de 10 minutos.

Séries temporais por intervalo (1d) Cada região com 
suporte: 50.000

Sim O número máximo de séries 
temporais que podem 
ser processadas por um 
intervalo de 1 dia.

Séries temporais por intervalo (1h) Cada região com 
suporte: 50.000

Sim O número máximo de séries 
temporais que podem 
ser processadas por um 
intervalo de 1 hora.

Séries temporais por intervalo (5m) Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de séries 
temporais que podem 
ser processadas por um 
intervalo de 5 minutos.

Filtros de valor por filtro de dimensão Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de filtros 
de valor que você pode 
adicionar a um filtro de 
dimensão.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Comprimento do valor Cada região 
compatível: 40 
megabytes

Sim O tamanho máximo de um 
valor em um registro.

Endpoints e cotas do Amazon Lookout for Vision
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Dimensão máxima da imagem para uma 
imagem de treinamento ou teste (em 
pixels)

Cada região 
compatível: 4.096

Não Dimensão máxima da 
imagem (em pixels) 
para uma imagem de 
treinamento ou teste em um 
bucket Amazon S3.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo do arquivo de imagem 
(em MB) para uma imagem de treinamento 
ou teste

Cada região 
compatível: 8 
megabytes

Não O tamanho máximo de 
arquivo (em MB) para uma 
imagem de treinamento ou 
teste armazenado em um 
bucket do Amazon S3.

Número máximo de solicitações de API por 
segundo, excluindo DetectAnomalies

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Sim O número máximo 
de solicitações 
de API (excluindo 
DetectAnomalies) que você 
pode fazer, por API, por 
segundo, nesteAWSconta, 
na conta atualAWSRegião.

Número máximo de DetectAnomalies 
Solicitações de API por segundo

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Sim O número máximo 
de DetectAnomalies 
Solicitações de API que 
você pode fazer, por 
segundo, nesteAWSconta 
na correnteAWSRegião.

Número máximo de trabalhos de 
embalagem de modelo simultâneos

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
trabalhos de embalagem do 
modelo Amazon Lookout 
for Vision em execução 
simultânea porAWSConta 
da.

Número máximo de trabalhos de 
treinamento simultâneos

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
trabalhos de treinamento do 
Amazon Lookout for Vision 
em execução simultânea 
porAWSConta da.

Número máximo de tarefas simultâneas de 
detecção de testes

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
tarefas de detecção de 
testes do Amazon Lookout 
for Vision em execução 
simultânea porAWSConta 
da.

Número máximo de imagens em um 
conjunto de dados de teste

Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo de 
imagens que você pode ter 
em um conjunto de dados 
de teste.

Número máximo de imagens em um 
conjunto de dados de treinamento

Cada região 
compatível: 16.000

Não O número máximo de 
imagens que você pode ter 
em um conjunto de dados 
de treinamento.

Número máximo de imagens em 
um conjunto de dados de detecção 
experimental

Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de 
imagens em um conjunto 
de dados de detecção 
experimental.

Versão 1.0
755

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutvision/quotas/L-6C6DBBAE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutvision/quotas/L-9A58AC7A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutvision/quotas/L-A2F581AB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutvision/quotas/L-2489F742
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/lookoutvision/quotas/L-5863F741


Referência geral do AWS Guia de referência
Macie

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de unidades de inferência 
por modelo iniciado

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
unidades de inferência por 
modelo iniciado.

Número máximo de modelos por projeto Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
modelos do Amazon 
Lookout for Vision por 
projeto.

Número máximo de projetos Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
projetos do Amazon 
Lookout for Vision 
porAWSConta da.

Número máximo de modelos em execução Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
modelos do Amazon 
Lookout for Vision em 
execução simultânea 
porAWSConta da.

Dimensão mínima da imagem (em pixels) 
para uma imagem de treinamento ou teste

Cada região 
compatível: 64

Não A dimensão mínima 
da imagem (em pixels) 
para uma imagem de 
treinamento ou teste em um 
bucket do Amazon S3.

Para obter mais informações, consulte:Cotas no Amazon Lookout for Vision.

Endpoints e cotas do Amazon Macie
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 macie2.us-east-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 macie2.us-east-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 macie2.us-west-1.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 macie2.us-west-2.amazonaws.com

macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 macie2.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 macie2.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 macie2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

macie2.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

macie2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 macie2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 macie2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 macie2.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 macie2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 macie2.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

macie2.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 macie2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do arquivo do contêiner Apache 
Avro (.avro)

Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não O tamanho máximo 
(em GB) de um arquivo 
individual de contêiner de 
objetos Apache Avro (.avro) 
que o Macie pode analisar. 
Se um arquivo for maior, 
o Macie não analisará 
nenhum dado no arquivo.

Tamanho do arquivo Apache Parquet 
(.parquet)

Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um arquivo Apache 
Parquet (.parquet) individual 
que o Macie pode analisar. 
Se um arquivo for maior, 
o Macie não analisará 
nenhum dado no arquivo.

Identificadores de dados personalizados 
por conta

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
identificadores de dados 
personalizados que pode 
ser criado para essa conta 
na região da atual.

Identificadores de dados personalizados 
por tarefa de descoberta de dados 
confidenciais

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
identificadores de dados 
personalizados que você 
pode configurar para usar 
uma tarefa de descoberta 
de dados confidenciais.

Bytes de arquivo extraídos Cada região 
compatível: 10 
gigabytes

Não A quantidade máxima 
de dados (em GB) que 
o Macie pode extrair e 
analisar em um arquivo 
compactado ou arquivado. 
Se o Macie começar a 
analisar esse tipo de 
arquivo e determinar que o 
arquivo contém mais do que 
essa quantidade de dados, 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
o Macie interromperá a 
análise do arquivo e criará 
descobertas de dados 
confidenciais e resultados 
de descoberta somente 
para os dados que foram 
processados.

Arquivos de arquivamento extraídos Cada região com 
suporte: 1.000.000

Não O número máximo de 
arquivos que o Macie pode 
extrair e analisar em um 
arquivo arquivado. Se o 
Macie começar a analisar 
dados em um arquivo 
arquivado e determinar 
que o arquivo contém mais 
do que o número máximo 
de arquivos, o Macie 
interromperá a análise dos 
dados no arquivo e criará 
descobertas de dados 
confidenciais e resultados 
de descoberta somente 
para os dados que foram 
processados.

Regras de descobertas Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
regras de filtro e as regras 
de supressão que podem 
ser criadas para essa conta 
na região atual.

Nomes completos detectados Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
nomes completos que o 
Macie pode detectar e 
reportar para um arquivo, 
incluindo arquivos de 
arquivamento individuais. 
Depois que o Macie detecta 
o número máximo, o Macie 
para de incrementar a 
contagem e relatar dados 
de localização para nomes 
completos.

Tamanho do arquivo compactado GNU Zip 
(.gz ou .gzip)

Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não O tamanho máximo 
(em GB) de um arquivo 
compactado GNU Zip 
individual (.gz ou .gzip) 
que o Macie pode analisar. 
Se um arquivo for maior, 
o Macie não analisará 
nenhum dado no arquivo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Endereços de correspondência detectados Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo 
de endereços de 
correspondência que o 
Macie pode detectar e 
reportar para um arquivo, 
incluindo arquivos de 
arquivamento individuais. 
Depois que o Macie detecta 
o número máximo, o 
Macie para de incrementar 
a contagem e relatar 
dados de localização 
para endereços de 
correspondência.

Contas de membros por convite Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
contas de membros que 
podem ser associadas a 
uma conta de administrador 
do Macie por convite na 
região atual.

Contas de membros por meio deAWS 
Organizations

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
contas de membros que 
podem ser associadas à 
conta de administrador 
do Macie para umaAWS 
Organizations da 
organização na região atual.

Tamanho do arquivo da pasta de trabalho 
do Microsoft Excel (.xls ou .xlsx)

Cada região com 
suporte: 512 
megabytes

Não O tamanho máximo 
(em MB) de um arquivo 
individual da pasta de 
trabalho do Microsoft Excel 
(.xls ou.xlsx) que o Macie 
pode analisar. Se um 
arquivo for maior, o Macie 
não analisará nenhum dado 
no arquivo.

Tamanho do arquivo do documento do 
Microsoft Word (.doc ou.docx)

Cada região com 
suporte: 512 
megabytes

Não O tamanho máximo 
(em MB) de um arquivo 
individual do Microsoft 
Word (.doc ou.docx) que o 
Macie pode analisar. Se um 
arquivo for maior, o Macie 
não analisará nenhum dado 
no arquivo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Níveis aninhados Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
níveis aninhados que o 
Macie pode analisar em um 
arquivo de arquivamento. 
Se os metadados de um 
arquivo de arquivamento 
indicarem que o arquivo 
contém mais do que o 
número máximo de níveis 
aninhados, o Macie não 
extrai nem analisa nenhum 
dado no arquivo.

Níveis aninhados em dados estruturados Cada região 
compatível: 256

Não O número máximo de 
níveis aninhados que o 
Macie pode analisar em 
um arquivo JSON (.json) 
ou linhas JSON (.jsonl). Se 
um arquivo contiver mais do 
que o número máximo de 
níveis aninhados, o Macie 
não analisará nenhum dado 
no arquivo.

Tamanho do arquivo de texto não binário Cada região 
compatível: 20 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um arquivo de texto 
não binário individual que o 
Macie pode analisar. Se um 
arquivo for maior, o Macie 
não analisará nenhum dado 
no arquivo.

Tamanho do arquivo Portable Document 
Format (.pdf)

Cada região com 
suporte: 1.024 
megabytes

Não O tamanho máximo 
(em MB) de um arquivo 
individual Portable 
Document Format (.pdf) 
que o Macie pode analisar. 
Se um arquivo for maior, 
o Macie não analisará 
nenhum dado no arquivo.

S3 buckets por tarefa de descoberta de 
dados confidenciais

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
buckets do S3 que 
você pode selecionar 
explicitamente para analisar 
uma tarefa confidencial de 
descoberta de dados. Se 
você for o administrador do 
Macie de uma organização, 
os buckets podem abranger 
até 1.000 contas em sua 
organização.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ocorrências de descoberta de dados 
sigilosos

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
ocorrências de cada tipo 
de dado confidencial que 
o Macie detecta e fornece 
dados de localização 
detalhados em resultados 
de descoberta de dados 
confidenciais.

Descoberta de dados confidenciais por mês 
por conta

Cada região 
compatível: 5 
terabytes

Sim A quantidade máxima de 
dados (em TB) que você 
pode analisar executando 
trabalhos confidenciais de 
descoberta de dados para 
essa conta na região atual.

Ocorrências de localização de dados 
sigilosos

Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de locais 
de detecção que o Macie 
fornece em uma descoberta 
de dados confidenciais.

Tamanho do arquivo TAR (.tar) Cada região 
compatível: 20 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um arquivo TAR 
individual (.tar) que o Macie 
pode analisar. Se um 
arquivo for maior, o Macie 
não analisará nenhum dado 
no arquivo.

Tamanho do arquivo compactado ZIP (.zip) Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não O tamanho máximo 
(em GB) de um arquivo 
compactado ZIP individual 
(.zip) que o Macie pode 
analisar. Se um arquivo 
for maior, o Macie não 
analisará nenhum dado no 
arquivo.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon Macie no Guia do usuário do Amazon Macie.

AWSEndpoints e cotas de modernização do 
mainframe
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da sua conta da. Para obter mais informações, 
consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 m2.us-east-2.amazonaws.com

m2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 m2.us-east-1.amazonaws.com

m2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 m2.us-west-1.amazonaws.com

m2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 m2.us-west-2.amazonaws.com

m2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 m2.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

m2.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

m2.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

m2.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

m2.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

m2.ca-central-1.amazonaws.com

m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

m2.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 m2.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 m2.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 m2.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 

sa-east-1 m2.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(São 
Paulo)

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de aplicativos porAWS conta Cada região 
compatível: 20

Sim Máximo de aplicativos 
porAWS conta

Máximo de ambientes porAWS conta Cada região 
compatível: 20

Sim Máximo de ambientes 
porAWS conta

Máximo de instâncias por ambiente de alta 
disponibilidade

Cada região 
compatível: 12

Sim Máximo de instâncias 
por ambiente de alta 
disponibilidade

Número máximo de sistemas de arquivos 
EFS por ambiente

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
sistemas de arquivos EFS 
por ambiente

Número máximo de sistemas de arquivos 
FSX por ambiente

Cada região com 
suporte: 1

Sim Número máximo de 
sistemas de arquivos FSX 
por ambiente

Endpoints e cotas do Amazon Machine Learning
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 machinelearning.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Registros de entrada de predição em Batch Cada região 
compatível: 
100.000.000

Sim O número máximo de 
registros de entrada de 
previsão em lote.

Tamanho de entrada de previsões em lote Cada região 
compatível: 1 
Terabytes

Sim O tamanho máximo (em TB) 
da entrada de previsão em 
lote.

Classes para modelos de ML multiclasse Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
classes para modelos de 
ML multiclasse.

Tempo de execução do trabalho Cada região 
compatível: 7

Não A duração máxima do 
tempo de execução 
(em dias) para qualquer 
trabalho.

Tamanho do modelo de ML Cada região 
compatível: 2 
Gigabytes

Não O tamanho máximo do 
modelo ML (em GB)

Tamanho da observação Cada região 
compatível: 100 
Kilobytes

Sim O tamanho máximo (em KB) 
de cada observação.

Taxa de solicitações de previsão em tempo 
real por endpoint

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
que você pode realizar com 
cada endpoint de previsão 
em tempo real.

A complexidade da receita Cada região 
compatível: 10.000

Sim A complexidade máxima da 
receita (número de variáveis 
de saída processadas).

Trabalhos simultâneos Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos.

Tags por objeto Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas por objeto.

Total de RAM para todos os endpoints de 
previsão em tempo real

Cada região 
compatível: 10 
Gigabytes

Sim A RAM total máxima (em 
GB) de todos os endpoints 
de previsão em tempo real.

Taxa total de todas as solicitações de 
previsão em tempo real

Cada região 
compatível: 10.000

Sim O número máximo total de 
solicitações por segundo 
que você pode realizar com 
todos os seus endpoints de 
previsão em tempo real.

Tamanho dos dados de treinamento Cada região 
compatível: 100 
Gigabytes

Sim O tamanho máximo 
(em GB) dos dados de 
treinamento.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Variáveis por arquivo de dados Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
variáveis em um arquivo de 
dados (esquema).

Para obter mais informações, consulte:Cotas do Amazon MLnaGuia do desenvolvedor do Amazon 
Machine Learning.

Amazon Managed Blockchain chain chain chain chain 
chain chain chain chain chain chain chain
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

managedblockchain.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

managedblockchain.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

managedblockchain.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

managedblockchain.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de canais do Hyperledger Fabric 
por rede Standard Edition

Cada região 
compatível: 8

Sim O número máximo de 
canais do Hyperledger 
Fabric por rede Standard 
Edition.

Número de canais do Hyperledger Fabric 
por rede Starter Edition

Cada região 
compatível: 8

Sim O número máximo de 
canais do Hyperledger 
Fabric por rede Starter 
Edition.

Número de redes da Standard Edition nas 
quais umaAWS conta pode ter um membro

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
redes Hyperledger Fabric 
Standard Edition nas quais 
umaAWS conta pode ter um 
membro.

Número de redes Starter Edition nas quais 
umaAWS conta pode ter um membro

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de redes 
Hyperledger Fabric Starter 
Edition nas quais umaAWS 
conta pode ter um membro.

Para obter informações sobre atributos das redes Starter Edition e Standard Edition, como o número de 
membros por rede, nós pares por membro, tipos de instância disponíveis e muito mais, consulte Amazon 
Managed Blockchain Pricing.

AWS Managed ServicesEndpoints e cotas do
Veja a seguir os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço desse serviço desse 
serviço. Para se conectar a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do 
padrãoAWSendpoints, algunsAWSserviços da oferecem endpoints FIPS em regiões da selecionadas. Para 
obter mais informações, consulte Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também 
chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSconta. 
Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
ConsulteVPC endpoints do AMSeConfigurações compatíveis com AMSnoAWS Managed ServicesGuia do 
usuário do.

Service Quotas
ConsulteVVelas da contanoAWS Managed ServicesGuia do usuário do.

AWS Management Consoleendpoints e cotas
AWS Management Consoletem endpoints regionais que permitem acessar diretamente o console em uma 
determinadaAWS região. A sintaxe geral de um endpoint regional é a seguinte:

https://region-code.console.aws.amazon.com
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Por exemplo,https://us-west-2.console.aws.amazon.com é o ponto final para oAWS 
Management Console serviço na região Oeste dos EUA (Oregon).

A tabela abaixo lista o nome, o código e o endpoint de cadaAWS região.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 us-east-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 us-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 us-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 af-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

ap-east-1 ap-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ap-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.console.aws.amazon.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-central-1 ca-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 eu-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 eu-west-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 eu-west-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Milão)

eu-south-1 eu-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 eu-west-3.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 eu-south-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 eu-north-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-central-2 eu-central-2.console.aws.amazon.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-south-1 me-south-1.console.aws.amazon.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-central-1 me-central-1.console.aws.amazon.com HTTPS

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 sa-east-1.console.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com HTTPS

Service Quotas
Este serviço não tem cotas.

Versão 1.0
769



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon MWAA

Fluxos de trabalho gerenciados da Amazon para 
pontos e cotas do Apache Airflow
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon MWAA usa três prefixos diferentes para terminais de serviço:apienv,ops e. Cada prefixo 
corresponde a um conjunto de operações de API:

• api.airflow.region.amazonaws.com- Esse endpoint é usado para gerenciamento de ambiente.
• CreateEnvironment
• DeleteEnvironment
• GetEnvironment
• ListEnvironments
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource
• UpdateEnvironment

• env.airflow.region.amazonaws.com- Esse endpoint é usado para operar o ambiente Airflow.
• CreateCliToken
• CreateWebLoginToken

• ops.airflow.region.amazonaws.com- Esse endpoint é usado para métricas de ambiente público 
usando a Amazon CloudWatch que rastreiam a saúde ambiental.
• PublishMetrics

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 airflow.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 airflow.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 airflow.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 airflow.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

airflow.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

airflow.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 airflow.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 airflow.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 airflow.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 airflow.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 airflow.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ambientes por região Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
Ambientes, por região.

Trabalhadores do operador. Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
operador operador 
operador operador operador 
operador operador operador 
operador operador operador 
operador.
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AWS Marketplaceendpoints e cotas
O AWS Marketplace é um catálogo digital organizado que proporciona aos clientes uma maneira fácil de 
encontrar, comprar, implantar e gerenciar software e serviços de terceiros de que os clientes precisam 
para criar soluções e administrar empresas.

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da sua conta da sua conta da. Para obter mais 
informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O site do AWS Marketplace está disponível globalmente. OAWS Marketplace console está disponível 
na região Leste dos EUA. O fornecedor do produto determina em quais regiões seus produtos estão 
disponíveis.

AWS Marketplace Catalog API

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 marketplacecommerceanalytics.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS Marketplace Entitlement Service

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS Marketplace Metering Service

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

metering.marketplace.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

metering.marketplace.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

metering.marketplace.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

metering.marketplace.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

metering.marketplace.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

metering.marketplace.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

metering.marketplace.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

metering.marketplace.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

metering.marketplace.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

metering.marketplace.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

metering.marketplace.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

metering.marketplace.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

metering.marketplace.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• AWS Marketplace Catalog APIcotas de serviço

Endpoints e cotas do Amazon Mechanical Turk
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Região Endpoint Protocolo

Endpoint sandbox 
para ações do 
Amazon Mechanical 
Turk.

mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Endpoint de 
produção para 
ações do Amazon 
Mechanical Turk.

mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Uso mensal Cada região 
compatível: 1.000

Sim O gasto mensal máximo em 
USD

Managed Streaming for Apache Kafka
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
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de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kafka.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kafka.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 kafka.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kafka.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 kafka.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 kafka.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 kafka.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 kafka.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kafka.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kafka.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kafka.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kafka.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 kafka.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kafka.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 kafka.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kafka.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

kafka.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

kafka.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

kafka.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kafka.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de agentes conta Cada região 
compatível

Sim O número máximo de 
agentes que podem ser 
conta da.

Número de agentes por cluster Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
corretores que um cluster 
pode conter.

Número de configurações conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de configurações 
personalizadas que conta 
da conta da.

Número de revisões por configuração Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
revisões que podem ser 
feitas em uma configuração 
personalizada.

Endpoints e cotas do Amazon MSK Connect
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Dimensão Quota

Máximo de plugins personalizados 100

Configurações máximas de operador 100

Máximo de operador conectado Até 60 trabalhadores conectados. Se um conector 
estiver configurado para ter capacidade de escala 
auto, o MSK Connect usará o número máximo de 
trabalhadores configurado para esse conector para 
calcular a cota da conta.
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MediaConnect Endpoints e cotas do AWS Elemental
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Direitos Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
direitos que você pode 
conceder em um fluxo.

Fluxos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de fluxos 
do que podem ser criados 
em cadaAWS região.

Outputs Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
saídas que um fluxo pode 
ter.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do MediaConnect usuário do AWS Elemental.

MediaConvert Endpoints e cotas do AWS Elemental
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Use esses endpoints somente para solicitar um endpoint específico da conta, usando a
DescribeEndpointsoperação. Envie todas as suas solicitações de transcodificação para o endpoint 
específico da conta que o serviço retornar. Para obter mais informações, consulte Introdução à API na
Referência daMediaConvert API.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos em todas as filas 
sob demanda, linha de base

us-east-1:40

us-west-2:40

eu-west-1:40

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 20

Sim O número máximo de 
trabalhos que o serviço 
processará de uma só vez, 
em todas as suas filas sob 
demanda na região atual.

Trabalhos simultâneos por fila sob 
demanda, pico

us-east-1:200

us-west-2:200

eu-west-1:200

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 100

Sim O número máximo de 
trabalhos que o serviço 
processará de uma só vez 
por fila sob demanda.

Modelos de trabalho personalizados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
modelos de trabalho 
personalizados nessa conta 
na região atual.

Predefinições de saída personalizadas Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
predefinições de saída 
personalizadas que você 
pode criar nessa conta na 
região atual.

Filas (sob demanda) por região, por conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de filas 
sob demanda que você 
pode criar nessa conta na 
região atual.

Filas (reservadas) por região, por conta Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de filas 
reservadas nesta conta na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitação para chamadas de API 
em conjunto

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
solicitações de API 
agregadas por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta, na região atual.

Taxa de solicitação para chamadas de API 
de forma agregada, em um piscar de olhos

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
solicitações agregadas que 
você pode enviar de uma só 
vez nessa conta, na região 
atual.

Taxa de solicitações para 
DescribeEndpoints

Cada região 
compatível: 0,01667

Não O número máximo de 
DescribeEndpoints 
solicitações por segundo 
que você pode enviar nessa 
conta na região atual. Você 
envia essa solicitação 
somente para obter seu 
endpoint. Esse endpoint é 
específico para suaAWS 
região e não mudará. 
Solicite esse endpoint uma 
vez e, depois, codifique-o 
ou armazene-o em cache.

Taxa de solicitação para 
DescribeEndpoints, em um piscar de olhos

Cada região 
compatível: 0

Não Você não pode enviar 
DescribeEndpoints 
solicitações em um piscar 
de olhos. Você envia essa 
solicitação somente para 
obter seu endpoint. Esse 
endpoint é específico 
para suaAWS região e 
não mudará. Solicite esse 
endpoint uma vez e, depois, 
codifique-o ou armazene-o 
em cache.

MediaLive Endpoints e cotas do AWS Elemental
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Ao enviar solicitações usando os SDKsAWS CLI ou, deixe a região e o endpoint não especificados ou 
especifique us-east-1 como a região. Ao enviar solicitações usando a MediaLive API, use a região us-
east-1 para assinar solicitações.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 medialive.us-east-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 medialive.us-east-1.amazonaws.com

medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 medialive.us-west-2.amazonaws.com

medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 medialive.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

medialive.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 medialive.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 medialive.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 medialive.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 medialive.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 medialive.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Canais a TLS Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
canais CDI (canais que 
incluem uma ou mais 
entradas CDI) que você 
pode criar na região atual.

Canais Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
canais que você pode criar 
na região atual.

Entradas do Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
entradas de dispositivo 
(uma entrada de um 
dispositivo) que você pode 
criar na região atual.

Canais a TLS Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
canais HEVC (canais que 
incluem uma ou mais saídas 
HEVC) que você pode criar 
na região atual.

Inserir grupos de segurança Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
grupos de segurança de 
entrada que você pode criar 
na região atual.

Multiplexes Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
multiplexes do que podem 
ser criados na região atual.

Entradas de tração Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
entradas de recebimento 
que você pode criar na 
região atual.

Entradas Push Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
entradas de push que você 
pode criar na região atual.

Reservas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
reservas que é possível 
criar na região atual.

Canais a TLS Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
canais UHD (canais que 
incluem uma ou mais saídas 
UHD) que você pode criar 
na região atual.

entradas de VPC Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
entradas da VPC que 
podem ser criadas na região 
atual.
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MediaPackage Endpoints e cotas do AWS Elemental
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Esses são os endpoints para fluxos de trabalho de conteúdo ao vivo.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediapackage.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediapackage.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediapackage.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mediapackage.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Esses são os endpoints para vídeo sob demanda (VOD) em fluxos de trabalho de conteúdo.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediapackage-vod.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mediapackage-vod.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mediapackage-vod.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mediapackage-vod.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ativos por grupo de embalagem Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
ativos por grupo de 
empacotamento que você 
pode criar. Lembre-se de 
que esse é um limite por 
grupo de embalagem. Se 
você tiver 1.000 ativos 
ou menos em um grupo, 
não precisará de um 
aumento no limite de ativos, 
independentemente de 
quantos grupos você tenha.

Taxa de intermitência de solicitações da 
API REST (ao vivo)

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
solicitações da API REST 
por segundo que você pode 
enviar para essa conta 
nessa região.

Taxa de intermitência de solicitações da 
API REST (VOD)

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
solicitações de API REST 
por segundo que você pode 
enviar para essa conta 
nessa região.

Canais Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
canais que você pode criar 
nesta conta na região atual. 
Esse limite não afeta os 
limites dos endpoints. Se 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
você não estiver excedendo 
o limite de endpoints 
por canal, não precisará 
aumentar seus limites de 
endpoint ao aumentar seus 
canais.

Trabalhos de colheita simultânea Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
trabalhos de colheita que 
podem estar em andamento 
ao mesmo tempo.

Retenção de conteúdo Cada região com 
suporte: 336

Não O número máximo de horas 
que você pode reter o 
conteúdo ingerido.

Endpoints por canal Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
endpoints por canal 
que você pode criar. 
Lembre-se de que esse 
é um limite por canal. Se 
você tiver 10 ou menos 
endpoints em um canal, 
não precisará aumentar 
o limite de terminais, 
independentemente de 
quantos canais você tenha.

Fluxos de ingestão por ativo Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
streams por ativo que você 
pode ingerir.

Ingira streams por canal Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
streams por canal que você 
pode ingerir.

Duração do manifesto Live Cada região 
compatível: 5

Sim A duração máxima de 
um manifesto ao vivo, em 
minutos.

Configurações de embalagem por grupo de 
embalagens

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de configurações de 
empacotamento por grupo 
de empacotamento que 
você pode criar. Lembre-
se de que esse é um limite 
por grupo de embalagem. 
Se você tiver 10 ou menos 
configurações em um grupo, 
não precisará aumentar 
o limite de configuração, 
independentemente de 
quantos grupos você tenha.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de embalagem Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
grupos de empacotamento 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.

Taxa de solicitações da API REST (ao vivo) Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações da API REST 
por segundo que você pode 
enviar para essa conta 
nessa região.

Taxa de solicitações da API REST (VOD) Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações da API REST 
por segundo que você pode 
enviar para essa conta 
nessa região.

Taxa de solicitações de ingestão por canal Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
solicitações de ingestão por 
segundo por canal.

Taxa de solicitações de saída de manifesto 
por ativo

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
solicitações de saída de 
manifesto por segundo 
permitidas por ativo.

Taxa de solicitações de saída de manifesto 
por endpoint de origem

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
solicitações de saída de 
manifesto por segundo 
permitidas por endpoint de 
origem.

Taxa de solicitações de saída de 
segmentos por ativo

Cada região com 
suporte: 600

Não O número máximo de 
solicitações de saída de 
segmento de mídia por 
segundo permitido por ativo.

Taxa de solicitações de saída de 
segmentos por endpoint de origem

Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de 
solicitações de saída de 
segmento de mídia por 
segundo permitido por 
endpoint de origem.

Duração do manifesto com mudança de 
horário

Cada região com 
suporte: 24

Não A duração máxima de um 
manifesto com mudança de 
horário, em horas.

Faixas por stream de ingestão (ao vivo) Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de faixas 
por stream que você pode 
ingerir.

Trilhas por fluxo de ingestão (VOD) Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de faixas 
por stream que você pode 
ingerir.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do MediaPackage usuário do AWS Elemental.
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AWS Elemental MediaStore endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviçoAWSConta. Para obter mais informações, 
consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 mediastore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mediastore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mediastore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mediastore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mediastore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mediastore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Contêineres Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
contêineres que podem ser 
criados nesta conta.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Níveis de pasta Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de níveis 
de pasta que podem ser 
criados em um contêiner. 
É possível criar quantas 
pastas quiser, desde que 
não estejam aninhadas 
mais de 10 níveis em um 
contêiner.

Object size Cada região 
compatível: 25 
megabytes

Não O tamanho máximo de um 
único objeto.

Rate Controle de DeleteObject Solicitações Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
DeleteObject Solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Rate Controle de DescribeObject 
Solicitações

Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
DescribeObject Solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.

Rate Controle de GetObject Solicitações de 
API para disponibilidade padrão de upload

Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
GetObject Solicitações 
que podem ser feitas 
por segundo, ao usar a 
disponibilidade padrão de 
taxa. Solicitações adicionais 
são limitadas.

Rate Controle de GetObject Solicitações de 
API para disponibilidade de upload de

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
GetObject Solicitações 
que podem ser feitas 
por segundo, ao usar a 
disponibilidade de upload. 
Solicitações adicionais são 
limitadas.

Rate Controle de ListItems Solicitações Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
ListItems Solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo. Solicitações 
adicionais são limitadas.
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Rate Controle de PutObject Solicitações 
de API para codificação de transferência 
fragmentada (também conhecida como 
disponibilidade de streaming de upload)

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
PutObject solicitações 
que você pode fazer 
por segundo com a 
codificação de transferência 
fragmentada do corpo 
(também conhecida como 
disponibilidade de streaming 
de upload). Solicitações 
adicionais são limitadas.

Rate Controle de PutObject Solicitações de 
API para disponibilidade padrão de upload

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
PutObject Solicitações 
que podem ser feitas 
por segundo, ao usar a 
disponibilidade padrão de 
taxa. Solicitações adicionais 
são limitadas.

Para obter mais informações, consulte:CotasnaAWSElemental MediaStore Guia do usuário do.

MediaTailor Endpoints e cotas do AWS Elemental
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Versão 1.0
794

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediastore/quotas/L-CAF2EF73
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/mediastore/quotas/L-CA39FABB
https://docs.aws.amazon.com/mediastore/latest/ug/limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
MediaTailor

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Solicitações de inserção de anúncios Cada região com 
suporte: 10.000

Sim Máximo de solicitações 
por segundo ao solicitar 
manifestos, segmentos 
e informações de 
rastreamento ao realizar a 
inserção de anúncios no 
lado do servidor.

Tamanho do Ad Decision Server (ADS – 
Servidor de decisões de anúncios)

Cada região 
compatível: 25.000

Não O número máximo de 
caracteres na especificação 
de um ADS.

Redirecionamentos do ADS Cada região 
compatível: 5

Não A profundidade máxima 
dos redirecionamentos que 
MediaTailor segue nas tags 
de embalagem VAST.

Tempo limite do ADS Cada região 
compatível: 3 
segundos

Não O número máximo de 
segundos que MediaTailor 
espera antes de atingir 
o tempo limite em uma 
conexão aberta com um 
servidor de decisão de 
anúncios (ADS). Quando 
uma conexão expira devido 
à ausência de resposta 
do MediaTailor ADS, não 
consegue preencher o 
anúncio disponível com 
anúncios.
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Referência geral do AWS Guia de referência
MediaTailor

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Solicitações de manifesto de Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
solicitações de manifesto 
por segundo para qualquer 
canal de montagem de 
canal único. Essa é uma 
cota no nível da conta.

Saídas de canal Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
saídas por canal.

Canais por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
canais por conta da.

Configurações Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
configurações MediaTailor 
compatível.

Tamanho da origem do conteúdo Cada região 
compatível: 512

Não O número máximo de 
caracteres em uma 
especificação de origem de 
conteúdo.

Tempo limite do servidor de origem do 
conteúdo

Cada região 
compatível: 2 
segundos

Não O número máximo de 
segundos que MediaTailor 
espera antes de atingir 
o tempo limite em uma 
conexão aberta com o 
servidor de origem do 
conteúdo ao solicitar 
manifestos de modelo. Os 
tempos limite geram erros 
de resposta HTTP 504 
(GatewayTimeoutException).

Fontes ao vivo Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de fontes 
ativas por local de origem.

Pedidos de manifesto Cada região 
compatível: 400

Sim O número máximo de 
solicitações de manifesto 
por segundo em todos os 
canais. Essa é uma cota no 
nível da conta.

Tamanho do manifesto Cada região 
compatível: 2 
megabytes

Não O tamanho máximo, em 
MB, de qualquer manifesto 
de reprodução, na entrada 
ou na saída. Para garantir 
que você permaneça abaixo 
da cota, use gzip para 
compactar seus manifestos 
de entrada em MediaTailor.

Configurações de Package Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
configurações de pacotes 
por fonte ao vivo ou VOD 
(vídeo sob demanda).
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Referência geral do AWS Guia de referência
Migration Hub

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Programas por canal Cada região 
compatível: 400

Sim O número máximo de 
programas por canal.

Configurações de entrega por segmento 
por fonte

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
configurações de entrega 
de segmentos por local de 
origem.

Expiração da sessão Cada região 
compatível: 10

Não A quantidade máxima 
de tempo (cota vezes a 
duração do manifesto) que 
MediaTailor permite que 
uma sessão permaneça 
inativa antes de encerrar 
a sessão. A atividade da 
sessão pode ser uma 
solicitação de player ou um 
adiantamento do servidor de 
origem. Quando a sessão 
expira, MediaTailor retorna 
um erro de resposta HTTP 
400 (Solicitação incorreta).

Locais de origem Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de locais 
de origem por conta da.

Fontes de VOD Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de fontes 
de vídeo sob demanda 
(VOD) por local de origem.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do MediaTailor UsuárioAWS Elemental.

AWS Migration Hubendpoint da e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As ferramentas de migração que se integram comAWS Migration Hubenvie o status da migração para o 
Migration Hub na região de origem que você escolher. Para obter informações sobre como escolher uma 
região de origem, consulteOAWS Migration HubRegião inicialnaAWS Migration HubGuia do usuário do.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 mgh.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Migration Hub Orchestrator

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 mgh.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mgh.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mgh.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 mgh.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
As cotas associadas aAWS Migration Hubsão osAWS Application Discovery ServiceCotas. Para obter mais 
informações, consulte Cotas do AWS Application Discovery Service (p. 56).

Migration Hub Orchestrator Endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 migrationhub-orchestrator.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 migrationhub-orchestrator.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

migrationhub-orchestrator.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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AWS Migration Hub Refactor Spaces

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

migrationhub-orchestrator.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

migrationhub-orchestrator.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 migrationhub-orchestrator.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 migrationhub-orchestrator.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Passos máximos 15 Não O número máximo de 
etapas em um grupo de 
etapas.

Número máximo de 
grupos de etapas

15 Não O número máximo de 
grupos de etapas em 
um fluxo de trabalho de 
migração.

Migration workflows 
máximos

50 Não O número máximo 
de fluxos de trabalho 
de migração em 
andamento.

AWSEndpoints e cotas do Migration Hub Refactor 
Spaces
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 refactor-
spaces.east-2.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 refactor-
spaces.east-1.amazonaws.com

HTTPS

Versão 1.0
799



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS Migration Hub Refactor Spaces

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Oeste dos EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 refactor-
spaces.west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 refactor-
spaces.west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 refactor-spaces.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3 refactor-spaces.ap-
northeast, 
3.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 refactor-spaces.ap-
northeast-2. 
amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 refactor-spaces.ap-
southeast-1. 
Amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 refactor-spaces.ap-
southeast-2. 
amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 refactor-spaces.ap-
northeast-1. 
Amazonaws.com

HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 refactor-spaces.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 refactor-spaces.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 refactor-spaces.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Londres) eu-west-2 refactor-spaces.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Paris) eu-west-3 refactor-spaces.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Estocolmo) eu-north-1 refactor-spaces.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

América do Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 refactor-spaces.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicações Cada região 
compatível: 600

Sim O número máximo de 
aplicativos do Refactor 
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Referência geral do AWS Guia de referência
Migration Hub Recommendations

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
Spaces que você pode criar 
reservados reservados para 
esta conta na região atual.

Ambientes do Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
ambientes do Refactor 
Spaces que você pode criar 
reservados reservados para 
esta conta na região atual.

Rotas Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de rotas 
do Refactor Spaces que 
você pode criar reservados 
reservados para esta conta 
na região atual.

Serviços Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
serviços do Refactor 
Spaces que você pode criar 
reservados reservados para 
esta conta na região atual.

Migration Hub Strategy Recommendations
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

migrationhub-strategy.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

migrationhub-strategy.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

migrationhub-strategy.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Amazon Monitron

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Mínimo de avaliação ativa Cada região 
compatível: 1

Sim O número máximo 
de avaliações ativas 
simultâneas

Mínimo de importação ativa Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
tarefas de importação ativas 
simultâneas

Recommendations Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
avaliações porAWSconta

Servidor máximo por avaliação Cada região 
compatível: 300

Sim O número máximo de 
servidores por avaliação

Endpoints e cotas do Amazon Monitron
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
No momento, o Amazon Monitron é compatível nas seguintes regiões:

• Leste dos EUA (Norte da Virgínia): us-east-1
• Europa (Irlanda): eu-west-1

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ativos por site Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de ativos 
por site.

Gateways por site Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
gateways por site.
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Amazon MQ

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Posições por ativo da Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
posições por ativo.

Projetos por conta Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
projetos que podem ser 
criados para uma conta.

Sites por projeto de projeto de projeto Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de sites 
por projeto.

Usuários por site Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
usuários por site.

Endpoints e cotas do Amazon MQ
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 mq.us-east-2.amazonaws.com

mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 mq.us-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 mq.us-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 mq.us-west-2.amazonaws.com

mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 mq.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 mq.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

mq.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 mq.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

mq.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

mq.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

mq.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

mq.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

mq.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

mq.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

mq.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 mq.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 mq.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 mq.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 mq.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 mq.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

mq.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

mq.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 mq.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

mq.us-gov-east-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

mq.us-gov-west-1.amazonaws.com

mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Limite de expansão da API Cada região 
compatível: 100

Não O limite do controle 
de utilização da API, 
agregados porAWS conta, 
em todas as APIs do 
Amazon MQ para manter a 
largura de banda do serviço. 
Isso não se aplica às APIs 
de mensagens do corretor 
ActiveMQ ou RabbitMQ. 
Por exemplo, o Amazon MQ 
não limita o envio nem o 
recebimento de mensagens.

Limite da taxa de API Cada região 
compatível: 15

Não O limite da taxa da API, 
agregados porAWS conta, 
em todas as APIs do 
Amazon MQ para manter a 
largura de banda do serviço. 
Isso não se aplica às APIs 
de mensagens do corretor 
ActiveMQ ou RabbitMQ. 
Por exemplo, o Amazon MQ 
não limita o envio nem o 
recebimento de mensagens.

Destinos monitorados em CloudWatch 
(ActiveMQ)

Cada região: 200 Não O número máximo 
de destinos (filas do 
ActiveMQ, tópicos do 
ActiveMQ) monitorados em 
CloudWatch.

Destinos monitorados em CloudWatch 
(RabbitMQ)

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo 
de destinos (filas do 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
RabbitMQ) monitorados em 
CloudWatch.

Grupos por usuário (autenticação simples) Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
grupos por usuário 
(autenticação simples). Isso 
não se aplica aos agentes 
do RabbitMQ.

Limite de uso do programador de trabalhos 
por agente com o suporte do Amazon EBS

Cada região: 50 
Gigabytes

Não O limite de uso do 
agendador de tarefas (em 
GB) por corretor apoiado 
pelo Amazon EBS. Isso não 
se aplica aos agentes do 
RabbitMQ.

Número de agentes, por região Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
agentes, por região.

Revisões por configuração Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de 
revisões por configuração. 
Isso não se aplica aos 
agentes do RabbitMQ.

Grupos de segurança por agente Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança por 
agente.

Capacidade de armazenamento por agente Cada região: 200 
Gigabytes

Não A capacidade máxima 
de armazenamento (em 
GB) por corretor maior 
(corretores do tipo de 
instância mq.*.large).

Capacidade de armazenamento por agente Cada região: 20 
Gigabytes

Não A capacidade máxima 
de armazenamento (em 
GB) por corretor menor 
(corretores do tipo de 
instância mq.*.micro).

Etiquetas por agente Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas por agente.

Capacidade de armazenamento temporário 
por agente

Cada região: 50 
Gigabytes

Não A capacidade máxima de 
armazenamento temporário 
(em GB) por corretor maior 
(mq.*. *corretores do tipo 
grande instância). Isso não 
se aplica aos agentes do 
RabbitMQ.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Capacidade de armazenamento temporário 
por agente

Cada região: 5 
Gigabytes

Não A capacidade máxima de 
armazenamento temporário 
(em GB) por corretor menor 
(corretores do tipo de 
instância mq.*.micro). Isso 
não se aplica aos agentes 
do RabbitMQ.

Usuários por agente (autenticação simples) Cada região com 
suporte: 250

Não O número máximo de 
usuários por agente 
(autenticação simples). Isso 
não se aplica aos agentes 
do RabbitMQ.

Conexões de nível de fio por intermediário 
maior

Cada região: 2.000 Sim O número máximo de 
conexões em nível de fio 
por corretor maior (mq.*. 
*corretores do tipo grande 
instância). Isso não se 
aplica aos agentes do 
RabbitMQ.

Conexões de nível de fio por agente menor Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de 
conexões em nível de 
fio por corretor menor 
(corretores do tipo de 
instância mq.*.micro). Isso 
não se aplica aos agentes 
do RabbitMQ.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Amazon MQ no Guia do desenvolvedor do Amazon MQ.

Endpoints e cotas do Amazon Neptune
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Endpoints de cluster por cluster de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
endpoints de cluster por 
cluster de banco de dados.

Solicitações de cópia de snapshots entre 
regiões

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
solicitações de cópia 
instantânea entre regiões.

Funções do cluster de banco de Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
funções de cluster de banco 
de dados.

Snapshots de manuais de cluster de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais de 
cluster de banco de dados.

Grupos de parâmetros de cluster de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de parâmetros de 
cluster de banco de dados.

clusters de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
clusters de banco de dados.

grupos de parâmetros da instância de 
banco de dados

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de parâmetros de 
instâncias de banco de 
dados.

Instâncias de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de sub-redes de banco de dados Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de sub-redes de 
banco de dados.

Assinaturas de eventos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
assinaturas de eventos.

Réplicas de leitura por cluster Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de 
réplicas de leitura por 
cluster.

Instâncias de bancos de dados reservadas Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados reservadas.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de tags 
por recurso.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon Neptune no Guia do usuário do Amazon 
Neptune.

AWS Network Firewallendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 network-firewall.us-east-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 network-firewall.us-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 network-firewall.us-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 network-firewall.us-west-2.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 network-firewall.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

network-firewall.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

network-firewall.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com

network-firewall-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Políticas de firewall Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
políticas de firewall por 
conta, por região.

Firewalls Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
firewalls por conta por 
região.

Grupos de regras estatais Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de regras estaduais 
por conta, por região.

Grupos de regras sem estado Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de regras de 
apátrida por conta, por 
região.

Configurações de o TLS de TLS de Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
configurações TLS por 
conta, por região.

Para obter mais informações, consulte as AWS Network Firewallcotas no Guia do desenvolvedor do 
Network Firewall.
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AWS Network Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 networkmanager.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Anexos por rede de núcleo Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
anexos por rede de núcleo

Connect pares por conexão Cada região 
compatível: 4

Não O número máximo de pares 
de conexão por conexão
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conexões por rede global Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
conexões por rede global

Anexos de rede principal por VPC Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
anexos de rede principal por 
VPC

Tamanho da política de rede principal em 
KB

Cada região 
compatível: 100 
kilobytes

Não O tamanho máximo de uma 
política de rede principal em 
KB

Redes principais por rede global Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de redes 
principais por rede global

Dispositivos por rede global Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
dispositivos por rede global

Bordas por região por rede principal Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
bordas por região por rede 
principal

Redes globais por conta da Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de redes 
globais por conta da

Links por rede global Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de links 
por rede global

Peerings por rede de núcleo Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de pares 
por rede de núcleo

Versões de políticas por rede principal Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
versões de política por rede 
de núcleo

Duração da retenção em segundos para 
políticas de rede principais com conjuntos 
de alterações desatualizados

Cada região 
compatível: 
7.776.000 segundos

Não A duração máxima de 
retenção em segundos 
para políticas de rede 
principais com conjuntos de 
alterações desatualizados

Segmentos por rede de núcleo Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
segmentos por rede de 
núcleo

Lugares por rede global Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de sites 
por rede global

Para obter mais informações, consulte as cotas do Network Manager.

Amazon Nimble Studio, endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
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de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 nimble.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 nimble.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

nimble.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

nimble.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

nimble.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 nimble.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Componentes de estúdio do Active 
Directory por estúdio

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
componentes do Active 
Directory que podem ser 
criados por estúdio naAWS 
região atual da.

Imagens de streaming personalizadas por 
estúdio

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
imagens de streaming 
personalizadas que podem 
ser criadas por estúdio 
naAWS região atual da.

Sessões de streaming G5 por estúdio Cada região com 
suporte: 0

Sim O número máximo de 
sessões de streaming do 
G5 que podem ser criadas 
por estúdio naAWS região 
atual da.

Perfis de lançamento por estúdio do Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de perfis 
de lançamento que podem 
ser criados por estúdio 
naAWS região atual da.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Componentes de estúdio do sistema de 
arquivos compartilhados por estúdio

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
componentes de estúdio 
do sistema de arquivos 
compartilhados que podem 
ser criados por estúdio 
naAWS região atual da.

Backups de sessões de streaming por 
estúdio

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
backups de sessão de 
streaming que podem ser 
criados por estúdio naAWS 
região atual da.

Sessões de streaming por estúdio Cada região com 
suporte: 2

Sim O número máximo de 
sessões de streaming que 
podem ser criadas por 
estúdio naAWS região atual 
da.

Componentes de estúdio por estúdio Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
componentes de estúdio 
que podem ser criados por 
estúdio naAWS região atual 
da.

Criação de estúdio por conta da Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
estúdios que podem ser 
criados por conta naAWS 
região atual da.

Cotas de serviço e endpoints para Amazon Omics
Regie endpoints do Amazon Omics

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 omics.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 omics.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

omics.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

omics.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 omics.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 omics.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Limitação e limites e limites para o Amazon Omics
Sua conta da AWS possui cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada produto da AWS. 
A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região. Você pode solicitar aumentos 
para algumas cotas e outras cotas não podem ser aumentadas.

Para visualizar as cotas do Omics, abra o console do Service Quotas. No painel de navegação, escolha
AWSserviços e selecione Omics.

Para solicitar o aumento da cota, consulte Requesting a Quota Increase (Solicitação de aumento de cota) 
no Guia do usuário do Service Quotas. Se a cota ainda não estiver disponível no Service Quotas, use o
formulário de aumento de limite.

SuaAWS conta da tem as seguintes cotas relacionadas ao Omics.

Recurso máximo por conta ou região Padrão

Armazenamentos de sequência 20

Lojas de referência 10

Conjuntos de leitura por armazenamento de 
sequências

1.000.000

Referências por loja de referência 50

Tarefas simultâneas de importação de sequências 
ou referências

5

Sequência simultânea ou tarefas de exportação de 
referência

5

Conjuntos de leitura por tarefa de ativação 20

Trabalhos de ativação simultâneos 25

Leia as fontes definidas por tarefa de importação 100

Leitura de conjuntos por tarefa de exportação 100

Número de fluxos de trabalho 100

Número de execuções de fluxo de trabalho (ativas 
ou inativas)

200

Número de grupos de corrida 10

O fluxo de trabalho ativo é executado 3

Tarefas simultâneas por execução 10

CPUs ativas simultâneas 512

Versão 1.0
818

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Omics

Recurso máximo por conta ou região Padrão

Duração da execução do fluxo de trabalho (horas) 168

Capacidade de armazenamento (GB) 9600

Lojas variantes 10

Armazenamentos de anotações 10

Trabalhos simultâneos de importação da loja de 
anotações ou variantes

5

Arquivos por tarefa de importação da loja de 
variantes

1000

Arquivos por tarefa de importação da loja de 
anotações

1

Tamanho do arquivo de trabalho de importação da 
loja de variantes (GB)

20

Tamanho do arquivo de importação do repositório 
de anotações (GB)

20

As cotas de limitação da Omics são as seguintes. Todos estão dentro transactions-per-second (TPS).

Operação de API Transações por segundo (TPS)

CreateSequenceStore, CreateReferenceStore, 
DeleteSequenceStore, DeleteReferenceStore

1

GetSequenceStore, ListSequenceStores 5

GetReadSet 10

GetReadSetMetadata, ListReadSets 5

BatchDeleteReadSet 1

StartReadSetImportJob, GetReadSetImportJob, 
ListReadSetImportJobs

5

StartReadSetExportJob, GetReadSetExportJob, 
ListReadSetExportJobs

5

GetReferenceStore, ListReferenceStores 5

StartReferencetImportJob, 
GetReferenceImportJob, ListReferenceImportJobs

5

ListReferences, GetReferenceMetadata 5

DeleteReference 1

StartReadsetActivationJob 1

ListReadsetActivationJobs, 
GetReadSetActivationJob

5
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Operação de API Transações por segundo (TPS)

GetReference 10

TagResource, UntagResource, 
ListTagsForResource

5

StartRun 0.1

CreateWorkflow 5

CancelRun, DeleteRun, GetRun, GetRunTask, 
ListRunTasks, ListRuns, StartRun

10

CreateRunGroup, DeleteRunGroup, GetRunGroup, 
ListRunGroups, UpdateRunGroup

10

DeleteWorkflow, GetWorkflow, ListWorkflows, 
UpdateWorkflow

10

CreateVariantStore, DeleteVariantStore, 
GetVariantStore, ListVariantStores, 
UpdateVariantStore

1

StartVariantImportJob, CancelVariantImportJob, 
GetVariantImportJob, ListVariantImportJobs

1

CreateAnnotationStore, DeleteAnnotationStore, 
GetAnnotationStore, ListAnnotationStores, 
UpdateAnnotationStore

1

StartAnnotationImportJob, 
ListAnnotationImportJobs, 
GetAnnotationImportJob, 
CancelAnnotationImportJob

1

Enddddddddpoints e cotas de OpenSearch serviço
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
OpenSearch API de serviço

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 es.us-east-2.amazonaws.com

es-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 es.us-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 es.us-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 es.us-west-2.amazonaws.com

es-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 es.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 es.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 es.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

es.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

es.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 es.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

es.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

es.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

es.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

es.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

es.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

es.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

es.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 es.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 es.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 es.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 es.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 es.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 es.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

es.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

es.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

es.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 es.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

es.us-gov-east-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

es.us-gov-west-1.amazonaws.com

es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

OpenSearch API sem servidor
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 aoss.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 aoss.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 aoss.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

aoss.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 aoss.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
OpenSearch Cotas de serviço

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias mestre dedicadas por domínio Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
instâncias mestras 
dedicadas em um único 
domínio OpenSearch do 
Amazon Service.

Domínios por região Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
domínios do Amazon 
OpenSearch Service 
que você pode criar em 
cadaAWS região.

Instâncias por domínio Cada região 
compatível: 80

Sim O número máximo de 
instâncias em um único 
domínio do Amazon 
OpenSearch Service. 
É possível solicitar um 
aumento de até 200 
instâncias por domínio.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Instâncias por domínio (tipo de instância 
T2)

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
instâncias T2 em um 
único domínio do Amazon 
OpenSearch Service.

Instâncias de alta atividade por domínio Cada região 
compatível: 150

Não O número máximo de nós a 
quente em um único cluster 
do Amazon OpenSearch 
Service cluster da Amazon 
Service.

OpenSearch Cotas sem servidor

Name (Nome) Padrão Ajustável Observações

Capacidade de 
indexação padrão 
(OCUs)

10 Não  

Capacidade de 
pesquisa padrão 
(OCUs)

10 Não  

Políticas de acesso 
a dados

500 Não  

Políticas de 
criptografia

50 Não  

Capacidade máxima 
de indexação 
(OCUs)

50 Não  

Políticas de rede 500 Não  

Provedores SAML 50 Não  

Capacidade máxima 
de pesquisa (OCUs)

50 Não  

Tamanho da política 
de acesso a dados

10.240 bytes Não  

Tamanho da política 
de rede

10.240 bytes Não  

Tamanho do 
provedor de SAML

20.480 bytes Não  

Tamanho da política 
de criptografia

10.240 bytes Não  

SuaAWS conta da tem os seguintes limites adicionais de OpenSearch Servidor less:

Versão 1.0
824



Referência geral do AWS Guia de referência
AWS OpsWorks

Name (Nome) Padrão Ajustável Observações

Etiquetas de 
coleção

50 Não  

Coleções com 
chaves de KMS 
exclusivas

25 Não  

OpenSearch 
Enddddddddpoints 
da VPC gerenciados 
sem Servidor

50 Não Este limite se 
aplica somente 
aos enddpoints da 
VPC OpenSearch 
gerenciados sem 
Servidor. Ele não 
inclui enddpoints da 
VPC OpenSearch 
gerenciados por 
serviço gerenciados 
por serviço 
gerenciados por 
serviço gerenciados 
por serviço

Índices nas 
coleções de 
pesquisa

20 Não Esse limite significa 
que cada coleção 
de pesquisa não 
pode ter mais de 20 
índices.

Índices em coleções 
de séries temporais

120 Não Esse limite significa 
que cada coleção 
de séries temporais 
não pode ter mais 
de 120 índices.

Para obter mais informações, consulte as Amazon Service Service cotas  OpenSearch de serviço da 
Amazon Service cotas de serviço

AWS OpsWorksendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)
AWS OpsWorks CM
É possível criar e gerenciarAWS OpsWorks for Chef AutomateeAWS OpsWorkspara servidores Puppet 
Enterprise nas seguintes regiões. Os recursos podem ser gerenciados apenas na região em que são 
criados. Os recursos que são criados em um único endpoint regional não estão disponíveis, nem podem 
ser clonados para outro endpoint regional.
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 opsworks-cm.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 opsworks-cm.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 opsworks-cm.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 opsworks-cm.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

opsworks-cm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

opsworks-cm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

opsworks-cm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

opsworks-cm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 opsworks-cm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS OpsWorks Stacks

É possível criar e gerenciarAWS OpsWorksrecursos em todas as seguintes regiões. A região do Canadá 
(Central) é somente de API; você não pode criar pilhas na região do Canadá (Central) usando oAWS 
Management Console. Os recursos podem ser gerenciados apenas na região em que são criados. Os 
recursos criados em um endpoint regional não estão disponíveis, nem podem ser clonados em outro 
endpoint regional.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 opsworks.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 opsworks.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 

us-west-1 opsworks.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Norte da 
Califórnia)

US West 
(Oregon)

us-west-2 opsworks.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 opsworks.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

opsworks.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

opsworks.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

opsworks.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

opsworks.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

opsworks.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

opsworks.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 opsworks.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 opsworks.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 opsworks.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 opsworks.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
As cotas a seguir são paraAWS OpsWorksCM.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Gerações de backup automatizadas 
(programadas) por servidor

Cada região 
compatível: 10

Sim Gerações de backup 
automatizadas 
(programadas) por servidor. 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
Cada servidor (Chef 
Automate ou Puppet 
Enterprise) pode ter no 
máximo 30 gerações de 
backups automatizados.

Servidores Chef Automate ou Puppet 
Enterprise

Cada região 
compatível: 5

Sim Número de servidores por 
conta

Backups manuais por servidor Cada região 
compatível: 10

Sim Número de backups 
manuais por servidor 
(Chef Automate ou Puppet 
Enterprise)

As cotas a seguir são paraAWS OpsWorkspilhas.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicativos por pilha Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo 
de aplicativos do que 
você pode ter em uma 
OpsWorks pilha. UmaAWS 
OpsWorks O aplicativo 
Stacks representa o 
código que você deseja 
executar em um servidor de 
aplicativos. Os aplicativos 
são implantados usando 
receitas do Chef.

Instâncias por pilha Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias do que você pode 
ter em uma OpsWorks pilha, 
incluindo as duas instâncias 
criadas no OpsWorks e fora 
da OpsWorks. Instâncias 
dentro de um OpsWorks A 
pilha tem uma finalidade 
específica, como servir 
aplicativos ou hospedar um 
servidor de banco de dados.

Camadas por pilha Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
camadas do que você pode 
criar em uma OpsWorks 
pilha. Uma camada contém 
um conjunto de instâncias 
do EC2 em uma pilha que 
atendem a uma finalidade 
específica, como servir 
aplicativos ou hospedar um 
servidor de banco de dados. 
As camadas usam receitas 
do Chef para executar 
tarefas em instâncias, como 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
instalação de pacotes, 
implantação de aplicativos e 
execução de scripts.

Pilhas Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo 
deAWS OpsWorks 
pilhas do que você pode 
criar nessa conta. Uma 
pilha é um grupo de 
OpsWorks instâncias 
que desempenham 
funções diferentes — como 
servidores de aplicativos, 
servidores de banco de 
dados ou balanceadores de 
carga — para executar um 
aplicativo web.

AWS Organizationsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Por serAWS Organizations um serviço global, há um único endpoint global para todas asAWS regiões em 
cada partição.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 organizations.us-east-1.amazonaws.com

organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo padrão de contas Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo padrão 
de contas permitidas em 
uma organização.

Habilitar a expiração da solicitação de 
todos os recursos

Cada região 
compatível: 90

Não Número máximo de dias a 
serem permitidos antes que 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
a solicitação de ativação de 
todos os recursos expire.

Validade do aperto de mão Cada região 
compatível: 30

Não Número máximo de dias 
para permitir o aperto de 
mão completo.

Expiração da aceitação do convite Cada região 
compatível: 15

Não Número máximo de dias a 
serem permitidos antes que 
os convites para ingressar 
em uma organização 
expirem.

Contas de membros que você pode fechar 
simultaneamente

Cada região 
compatível: 3

Não Número máximo de contas 
que você pode fechar 
simultaneamente. Assim 
que o processamento de 
uma terminar, você pode 
encerrar outra.

Contas de membros que você pode criar 
simultaneamente

Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de contas 
que você pode criar 
simultaneamente. Assim 
que o processamento de 
uma terminar, você pode 
começar outra.

Idade mínima para remoção de contas 
criadas

Cada região 
compatível: 7

Não O número mínimo de dias 
em que uma conta criada 
deve existir antes que 
você possa removê-la da 
organização.

Número de contas que você pode encerrar 
em um período de 30 dias. O número real 
de contas que você pode fechar é de 10 
ou 10 por cento do total de suas contas de 
membros, até 200

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo padrão 
de contas-membros que 
podem ser encerradas em 
um período de 30 dias. 
O número real de contas 
que você pode fechar é 
de 10 ou 10 por cento do 
total de suas contas de 
membros, até 200. Para 
obter mais informações, 
consulte https://
docs.aws.amazon.com/
organizations/
latest/userguide/
orgs_reference_limits.html
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de tentativas de convite que você 
pode realizar em um período de 24 horas

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
tentativas de convite que 
você pode realizar em um 
período de 24 horas. O 
número de tentativas pode 
ser 20 ou o número máximo 
de contas permitidas na 
sua organização, o que for 
maior.

Aninhamento máximo UO em uma raiz Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de níveis 
que você pode aninhar OUs 
sob a raiz.

OUs em uma organização Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de OUs 
que você pode incluir em 
uma organização.

Políticas em uma organização Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
políticas permitidas por 
organização.

Raízes em uma organização Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
contas raiz permitidas por 
organização.

Políticas de controle de serviços por UO Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
políticas de controle de 
serviço (SCPs) permitidas 
por ou.

Políticas de controle de serviço por conta 
da

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
políticas de controle de 
serviço (SCPs) permitidas 
por conta da.

Políticas de controle de serviço por raiz Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
políticas de controle de 
serviço (SCPs) permitidas 
por raiz.

Tamanho do documento da política de 
controle de serviço (SCP)

Cada região 
compatível: 5.120 
bytes

Não O tamanho máximo do 
documento (em bytes) 
permitidos para políticas de 
controle de serviço (SCPs) 
do.

Para obter mais informações, consulte Cotas paraAWS Organizations no GuiaAWS Organizations do 
usuário.

AWS Outpostsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
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serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 outposts.us-east-2.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 outposts.us-east-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 outposts.us-west-1.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 outposts.us-west-2.amazonaws.com

outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

outposts.ca-central-1.amazonaws.com

outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon S3 on Outposts

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com

s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Sites de Postos Avançados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de sites 
do Outpost que podem ser 
criados nessa conta na 
região atual. Um local de 
Outpost é o prédio físico 
gerenciado pelo cliente 
onde você alimenta e 
conecta seu equipamento 
Outpost à rede.

Outposts por site Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
Outposts que podem ser 
criados por site. AWS 
Outposts Avançados 
incluem hardware e 
recursos virtuais conhecidos 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
como Outposts. Essa cota 
limita seus recursos virtuais 
do Outpost.

AWS Panoramaendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 panorama.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 panorama.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

panorama.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 panorama.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicações por dispositivo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
instâncias do aplicativo que 
você pode executar em um 
dispositivo.

Ativos por pacote Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
ativos que você carrega por 
pacote de nós.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Nós de câmera por aplicativo do Cada região 
compatível: 8

Não O número máximo de nós 
de câmera que você pode 
adicionar a um aplicativo.

Dispositivos Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
dispositivos que você 
pode registrar nesta conta 
naAWS região atual.

Pacotes Node Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
pacotes de node que você 
pode criar nessa conta 
naAWS região da da atual.

Tamanho do artefato da embalagem Cada região 
compatível: 8 
gigabytes

Não O tamanho máximo de um 
artefato de pacote de nós.

Taxa de solicitações de 
CreateApplicationInstance API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateApplicationInstance 
API por segundo que você 
pode realizar nessa conta 
naAWS região atual.

Taxa de solicitações de 
CreateJobForDevices API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateJobForDevices API 
por segundo que você pode 
realizar nessa conta naAWS 
região atual.

Taxa de solicitações de 
CreateNodeFromTemplateJob API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateNodeFromTemplateJob 
API por segundo que você 
pode realizar nessa conta 
naAWS região atual.

Taxa de solicitações de CreatePackage 
API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreatePackage API por 
segundo que você pode 
realizar nessa conta naAWS 
região atual.

Taxa de solicitações de 
CreatePackageImportJob API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreatePackageImportJob 
API por segundo que você 
pode fazer nessa na da 
Região da região daAWS 
região da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de solicitações de DeleteDevice API Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteDevice API por 
segundo que você pode 
fazer nessa na da Região 
da região daAWS região da 
atual.

Taxa de solicitações de DeletePackage API Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeletePackage API por 
segundo que você pode 
fazer nessa na da Região 
da região daAWS região da 
atual.

Taxa de solicitações de 
DeregisterPackageVersion API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeregisterPackageVersion 
API por segundo que você 
pode fazer nessa na da 
Região da região daAWS 
região da atual.

Taxa de solicitações de DescribePackage 
API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
DescribePackage API por 
segundo que você pode 
fazer nessa na da Região 
da região daAWS região da 
atual.

Taxa de solicitações de ProvisionDevice 
API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
ProvisionDevice API por 
segundo que você pode 
fazer nessa na da Região 
da região daAWS região da 
atual.

Taxa de solicitações de 
RegisterPackageVersion API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
RegisterPackageVersion 
API por segundo que você 
pode fazer nessa na da 
Região da região daAWS 
região da atual.

Taxa de solicitações de 
RemoveApplicationInstance API

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de solicitações de 
RemoveApplicationInstance 
API por segundo que você 
pode fazer nessa na da 
Região da região daAWS 
região da atual.

Versão 1.0
840



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Personalize

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de implantações de implantação de 
implantações

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de vezes 
que você pode implantar 
um aplicativo por dia, por 
dispositivo.

Taxa do total de solicitações de API Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
solicitações de API por 
segundo que você pode 
realizar nessa conta naAWS 
região atual.

Versões por pacote Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
versões de pacotes do 
que podem ser criados por 
pacote de nó.

Amazon Personalize endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Amazon Personalize

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 personalize.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 personalize.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 personalize.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 personalize.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 personalize.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 personalize.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 personalize.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

China (Pequim) cn-north-1 personalize.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 personalize.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 personalize.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 personalize.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Eventos do Amazon Personalize

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 personalize-events.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 personalize-events.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 personalize-events.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 personalize-events.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize-events.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 personalize-events.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 personalize-events.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 personalize-events.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

China (Pequim) cn-north-1 personalize-events.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 personalize-events.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 personalize-events.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 personalize-events.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Tempo de execução do Amazon Personalize

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 personalize-runtime.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 personalize-runtime.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 personalize-runtime.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 personalize-runtime.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 personalize-runtime.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 personalize-runtime.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 personalize-runtime.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 personalize-runtime.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

China (Pequim) cn-north-1 personalize-runtime.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 personalize-runtime.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 personalize-runtime.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 personalize-runtime.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Campanhas ativas por grupo de conjunto 
de dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número total de 
campanhas ativas por grupo 
de conjuntos de dados na 
região atual.

Grupos de conjuntos de dados ativos Cada região 
compatível: 5

Sim O número total de grupos 
de conjuntos de dados 
ativos que você pode criar 
nesta conta na região atual.

Filtros ativos por grupo de conjunto de 
dados

Cada região 
compatível: 10

Sim O número total de filtros 
ativos por grupo de conjunto 
de dados na região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Soluções ativas por grupo de conjunto de 
dados

Cada região 
compatível: 10

Sim O número total de soluções 
ativas por grupo de 
conjuntos de dados na 
região atual.

Quantidade de dados para a receita de 
HRNN

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para um conjunto 
de dados individual para a 
receita HRNN

Quantidade de dados para a receita de 
classificação personalizada

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para um conjunto 
de dados individual para 
receita de classificação 
personalizada

Quantidade de dados para a receita 
Popularity-Count

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para um conjunto 
de dados individual para a 
receita Popularity-Count

Quantidade de dados para a receita de 
SIMS

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para um conjunto 
de dados individual para a 
receita do SIMS

Quantidade de dados por importação 
incremental.

Cada região com 
suporte: 1 gigabyte

Sim A quantidade máxima 
de dados (em GB) que 
você pode importar com 
uma única importação 
incremental nesta conta na 
região atual.

Quantidade de dados de interações para a 
receita HRNN-Coldstart

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para o conjunto de 
dados de interações para a 
receita HRNN-ColdStart

Quantidade de dados de interações para a 
receita de metadados HRNN

Cada região com 
suporte: 100 
gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para o conjunto de 
dados de interações para 
a receita de metadados 
HRNN

Quantidade de dados de usuários e itens 
combinados para a receita HRNN-ColdStart

Cada região com 
suporte: 5 gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para o conjunto 
de dados do usuário e o 
conjunto de dados de itens 
combinados para a receita 
HRNN-ColdStart
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Quantidade de dados de usuários e itens 
combinados para a receita de metadados 
HRNN

Cada região com 
suporte: 5 gigabytes

Não A quantidade máxima de 
dados para o conjunto 
de dados do usuário e o 
conjunto de dados de itens 
combinados para a receita 
de metadados HRNN

Tamanho do evento Cada região 
com suporte: 10 
quilobytes

Não O tamanho máximo de um 
evento em quilobytes.

Número máximo de interações por tipo de 
evento por usuário considerado por um 
filtro.

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
interações por tipo de 
evento por usuário que 
o Amazon Personalize 
considera ao filtrar as 
recomendações. Essa 
cota se aplica a cada 
solicitação de obtenção 
de recomendações nessa 
conta na região atual.

Número máximo de recomendadores por 
grupo de conjunto de dados

Cada região 
compatível: 5

Não O número total de 
recomendadores por grupo 
de conjuntos de dados na 
região atual.

Pontos de dados mínimos ao para 
treinamento de modelos do

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número mínimo de pontos 
de dados necessários para 
treinar um modelo (criar 
uma solução)

Mínimo de usuários exclusivos ao para 
treinamento de modelos do

Cada região 
compatível: 25

Não O número mínimo de 
usuários exclusivos 
necessários para treinar um 
modelo (criar uma solução).

Número de eventos em PutEvents 
chamada

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
eventos em uma PutEvents 
chamada.

Número de interações para treinamento de 
modelos do

Cada região com 
suporte: 500 mil mil

Sim O número máximo de 
interações consideradas 
por um modelo durante o 
treinamento.

Número de itens usados no treinamento de 
modelos

Cada região com 
suporte: 750.000

Não O número máximo de itens 
que são considerados 
por um modelo durante o 
treinamento.

Número de esquemas Cada região 
compatível: 500

Não O número total de 
esquemas ativos que você 
pode criar nesta conta na 
região atual.
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Trabalhos de inferência em lote pendentes 
ou em andamento

Cada região 
compatível: 5

Sim O número total de 
tarefas de inferência em 
lote pendentes ou em 
andamento que você pode 
criar nesta conta na região 
atual.

Versões da solução pendentes ou em 
andamento

Cada região 
compatível: 20

Sim O número total de versões 
de soluções pendentes ou 
em andamento que você 
pode criar nesta conta na 
região atual.

Taxa de CreateCampaign solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de CreateCampaign 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de CreateDataset solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateDataset solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de CreateDatasetGroup solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateDatasetGroup 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo

Taxa de CreateDatasetImportJob 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateDatasetImportJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de CreateEventTracker solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateEventTracker 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de CreateSchema solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateSchema solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de CreateSolution solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateSolution solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de CreateSolutionVersion solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateSolutionVersion 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteCampaign solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DeleteCampaign 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de DeleteDataset solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteDataset solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de DeleteDatasetGroup solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteDatasetGroup 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteDatasetImportJob 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteDatasetImportJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteEventTracker solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteEventTracker 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DeleteSchema solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteSchema solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo

Taxa de DeleteSolution solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteSolution solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de DescribeAlgorithm solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DescribeAlgorithm 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeCampaign solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeCampaign 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeDataset solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DescribeDataset 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeDatasetGroup 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeDatasetGroup 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeDatasetImportJob 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeDatasetImportJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.
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Taxa de DescribeEventTracker solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeEventTracker 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeFeatureTransformation 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeFeatureTransformation 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeRecipe solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DescribeRecipe solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de DescribeSchema solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DescribeSchema 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de DescribeSolution solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de DescribeSolution 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de GetPersonalizedRanking 
solicitações por campanha

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
GetPersonalizedRanking 
solicitações que você pode 
fazer por segundo por 
campanha.

Taxa de GetRecommendations solicitações 
por campanha

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
GetRecommendations 
solicitações que você pode 
fazer por segundo por 
campanha.

Taxa de GetSolutionMetrics solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
GetSolutionMetrics 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListCampaigns solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListCampaigns solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListDatasetGroups solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListDatasetGroups 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListDatasetImportJobRuns 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListDatasetImportJobRuns 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.
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Taxa de ListDatasetImportJobs solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListDatasetImportJobs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListDatasets solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListDatasets solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListEventTrackers solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de ListEventTrackers 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListRecipes solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListRecipes solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListSchemas solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListSchemas solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de ListSolutionVersions solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListSolutionVersions 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de ListSolutions solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
ListSolutions solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de PutEvents solicitações por grupo 
de conjunto de dados

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
PutEvents solicitações 
que você pode fazer por 
segundo por grupo de 
conjuntos de dados nesta 
conta na região atual.

Taxa de UpdateCampaign solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de UpdateCampaign 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo.

Taxa de UpdateDataset solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateDataset solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo.

Taxa de transações por conta Cada região com 
suporte: 2.500

Não O máximo de transações 
por segundo por conta. 
A transação é uma 
única solicitação de 
recomendação.
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Endpoints e cotas do Amazon Pinpoint
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

O Amazon Pinpoint inclui a API do Amazon Pinpoint e API de SMS do Amazon Pinpoint e API de voz.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Amazon Pinpoint API

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pinpoint.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(London)

eu-west-2 pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

Você não pode usar a API do Amazon Pinpoint para enviar mensagens SMS na região Ásia-
Pacífico (Seul).

API SMS and Voice do Amazon Pinpoint v1

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sms-voice.pinpoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Note

A API de SMS do Amazon Pinpoint e de voz não está disponível nas seguintes regiões:

• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Região do Canadá (Central)
• Região Europa (Londres)
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API SMS and Voice do Amazon Pinpoint v2

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sms-voice.us-east-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 sms-voice.us-west-2.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da carga útil da mensagem de 
sandbox do APNs por mensagem

Cada região 
compatível: 4 
kilobytes

Não O tamanho máximo da 
carga útil da mensagem de 
sandbox do APNs (em KB) 
por mensagem.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Campanhas ativas por conta Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
campanhas ativas por 
conta. Uma campanha ativa 
é uma campanha que não 
foi concluída ou falhou. As 
campanhas ativas têm um 
status de AGENDADO, 
EM EXECUÇÃO ou 
PENDING_NEXT_RUN.

Campanhas ativas no aplicativo por projeto Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
campanhas ativas no 
aplicativo por projeto.

Todas as outras operações ultrapassaram 
a cota

Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de todas 
as outras solicitações de 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

Cota de taxa de todas as outras operações Cada região com 
suporte: 300

Não O número máximo de todas 
as outras solicitações de 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

Tamanho do payload de mensagens 
Amazon Device Messaging (ADM)

Cada região 
compatível: 6 
kilobytes

Não O tamanho máximo da 
carga útil da mensagem do 
Amazon Device Messaging 
(ADM) (em KB) por 
mensagem.

Tamanho da carga útil da mensagem do 
serviço Apple Push Notification (APNs), por 
mensagem

Cada região 
compatível: 4 
kilobytes

Não O tamanho máximo de 
carga de mensagens 
do serviço Apple Push 
Notification (APNs) (em KB) 
por mensagem.

Extensão do nome do atributo Cada região 
compatível: 50

Não O tamanho máximo do 
nome do atributo em 
caracteres.

Extensão do valor do atributo Cada região 
compatível: 100

Não O tamanho máximo do valor 
do atributo em caracteres.

Tamanho da carga útil da mensagem Baidu 
Cloud Push por mensagem

Cada região 
compatível: 4 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
payload de mensagens do 
Baidu Cloud Push (em KB) 
por mensagem.

CreateCampaign cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateCampaign operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

CreateCampaign cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateCampaign operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

CreateSegment cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateSegment operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

CreateSegment cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
CreateSegment operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

DeleteCampaign cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteCampaign operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

DeleteCampaign cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteCampaign operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

DeleteEndpoint cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteEndpoint operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

DeleteEndpoint cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteEndpoint operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

DeleteSegment cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteSegment operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

DeleteSegment cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
DeleteSegment operação 
que podem ser feitas por 
segundo.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do payload de mensagens do 
Firebase Cloud Messaging (FCM) por 
mensagem

Cada região 
compatível: 4 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
payload de mensagens do 
Firebase Cloud Messaging 
(FCM) (em KB) por 
mensagem.

GetEndpoint cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 7..000

Não O número máximo de 
solicitações de GetEndpoint 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

GetEndpoint cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 7..000

Não O número máximo de 
solicitações de GetEndpoint 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

Tamanho de importação por tarefa de 
importação

Cada região com 
suporte: 1

Sim O tamanho máximo de 
importação (em GB) por 
tarefa de importação.

Tamanho da carga de invocação Cada região 
compatível: 7 
megabytes

Não O tamanho máximo da 
carga útil de invocação (em 
MB).

Tempo máximo de espera até que uma 
função do Lambda processe dados

Cada região 
compatível: 15 
segundos

Não O tempo máximo (em 
segundos) para esperar 
que uma função do Lambda 
processe dados.

Tamanho máximo de um nome de exibição 
de atributo recomendado

Cada região 
compatível: 25

Não O tamanho máximo de 
um nome de exibição de 
atributo recomendado (o 
nome que aparece no 
localizador de atributos no 
console).

Comprimento máximo de um nome de 
atributo recomendado

Cada região 
compatível: 50

Não O tamanho máximo de 
um nome de atributo 
recomendados.

Tamanho máximo de um valor de atributo 
recomendado que é recuperado do 
Amazon Personalize

Cada região 
compatível: 100

Não Tamanho máximo (em 
caracteres) de um valor de 
atributo recomendado que 
é recuperado do Amazon 
Personalize.

Tamanho máximo da mensagem, incluindo 
anexos

Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não O tamanho máximo da 
mensagem (em MB), 
incluindo anexos.

Número máximo de viagens ativas 
acionadas por eventos por conta

Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
viagens ativas acionadas 
por eventos por conta.

Número máximo de viagens ativas por 
conta

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
viagens ativas por conta.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de tentativas de invocar 
uma função do Lambda

Cada região 
compatível: 3 
segundos

Não O número máximo de 
tentativas de invocar uma 
função do Lambda.

Número máximo de chaves de atributo 
e chaves métricas para cada evento por 
solicitação

Cada região 
compatível: 40

Não O número máximo de 
chaves de atributo e chaves 
métricas para cada evento 
por solicitação.

Número máximo de caracteres para um 
nome de atributo de evento em uma 
resposta de canal personalizada

Cada região 
compatível: 128

Não O número máximo de 
caracteres para um nome 
de atributo de evento em 
uma resposta de canal 
personalizadas.

Número máximo de caracteres para 
um valor de atributo de evento em uma 
resposta de canal personalizada

Cada região 
compatível: 128

Não O número máximo de 
caracteres para um valor 
de atributo de evento em 
uma resposta de canal 
personalizadas.

Número máximo de caracteres em partes 
de modelo específicas do ADM de um 
modelo de notificação por push

Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo de 
caracteres em partes de 
modelo específicas do 
ADM de um modelo de 
notificação push.

Número máximo de caracteres em partes 
de modelo específicas para APN de um 
modelo de notificação push

Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de 
caracteres em partes de 
modelo específicas do 
APN de um modelo de 
notificação push.

Número máximo de caracteres em partes 
de modelo específicas do Baidu de um 
modelo de notificação por push

Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo de 
caracteres em partes de 
modelo específicas do 
Baidu de um modelo de 
notificação push.

Número máximo de caracteres em partes 
de modelo específicas do FCM de um 
modelo de notificação push

Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo de 
caracteres em partes de 
modelo específicas do 
FCM de um modelo de 
notificação push.

Número máximo de caracteres em um 
modelo de voz

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
caracteres em um modelo 
de voz.

Número máximo de caracteres em um 
modelo SMS

Cada região 
compatível: 1.600 
compatível: 1.600

Não O número máximo de 
caracteres em um modelo 
de SMS.

Número máximo de caracteres em um 
modelo de e-mail

Cada região 
compatível: 500.000

Não O número máximo de 
caracteres em um modelo 
de e-mail.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de caracteres nas partes 
de modelo padrão de um modelo de 
notificação por push

Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de 
caracteres nas partes do 
modelo padrão de um 
modelo de notificação push.

Número máximo de caracteres por chave 
de atributo

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
caracteres por chave de 
atributo.

Número máximo de caracteres por valor de 
atributo

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de 
caracteres por valor de 
atributo. Se o número de 
caracteres exceder 200, o 
evento será descartado.

O número máximo de chaves de atributos 
personalizados por aplicativo

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
chaves de atributos 
personalizadas por 
aplicativo.

Número máximo de valores de atributos 
personalizados por chave de atributo

Cada região com 
suporte: 100 mil

Não O número máximo de 
valores de atributos 
personalizados por chave 
de atributo.

Número máximo de tipos de eventos 
personalizados por aplicativo

Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Não O número máximo de tipos 
de eventos personalizados 
por aplicativo.

Número máximo de chaves métricas 
personalizadas por aplicativo

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo 
de chaves métricas 
personalizadas por 
aplicativo.

Número máximo de dimensões que podem 
ser usadas para criar um segmento

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
dimensões do que podem 
ser usadas para criar um 
segmento.

Número máximo de atributos de evento 
por endpoint em uma resposta de canal 
personalizada

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
atributos de evento por 
endpoint em uma resposta 
de canal personalizada.

Número máximo de eventos em uma 
solicitação

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
eventos em uma solicitação.

Número máximo de atividades de viagem 
por viagem

Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
atividades de viagem por 
viagem.

Número máximo de modelos de mensagem 
por conta

Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
modelos de mensagens por 
conta.
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Número máximo de configurações de 
modelo por conta

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
configurações de modelo 
por conta.

Número máximo de configurações de 
modelo por modelo de mensagem

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
configurações de modelo 
por modelo de mensagem.

Número máximo de notificações push que 
podem ser enviadas por segundo em uma 
campanha

Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
notificações push que 
podem ser enviadas 
por segundo em uma 
campanha.

Número máximo de recomendações por 
endpoint ou usuário

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
recomendações por 
endpoint ou usuário.

Número máximo de atributos 
recomendados por endpoint ou usuário

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
atributos recomendados por 
endpoint ou usuário se os 
valores dos atributos não 
forem processados por uma 
função doAWS Lambda.

Número máximo de atributos 
recomendados por endpoint ou usuário 
(funçãoAWS Lambda)

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
atributos recomendados 
por endpoint ou usuário se 
os valores dos atributos 
forem processados por uma 
funçãoAWS Lambda.

Número máximo de versões por modelo Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
versões por modelo.

Tamanho máximo do segmento por 
campanha

Cada região 
compatível: 100 
milhões: 100 
milhões

Não O tamanho máximo do 
segmento para segmentos 
importados por campanha. 
Para segmentos dinâmicos: 
ilimitado.

Tamanho máximo do segmento por viagem Cada região 
compatível: 100 
milhões: 100 
milhões

Não O tamanho máximo do 
segmento por viagem. Para 
segmentos importados: 
100.000.000 por viagem. 
Para segmentos dinâmicos: 
ilimitado.

Tamanho máximo de uma solicitação Cada região 
compatível: 4 
megabytes

Não O tamanho máximo (em 
MB) de uma solicitação.

Tamanho máximo de um evento individual Cada região com 
suporte: 1.000 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
de um evento individual.
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Tamanho máximo de uma carga de 
invocação (solicitação e resposta) para 
uma função Lambda

Cada região 
compatível: 6 
megabytes

Não O tamanho máximo (em 
MB) de uma carga de 
invocação (solicitação e 
resposta) para uma função 
do Lambda.

Tamanho máximo por endpoint Cada região 
compatível: 15 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
por endpoint.

Número de projetos do Amazon Pinpoint Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
projetos do Amazon 
Pinpoint por conta.

Número de tópicos do Amazon SNS para 
SMS bidirecional por conta

Cada região com 
suporte: 100 mil

Sim O número máximo de 
tópicos do Amazon SNS 
para SMS bidirecional por 
conta.

Número de EndpointBatchItem objetos em 
uma EndpointBatchRequest carga

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
EndpointBatchItem 
objetos em uma 
EndpointBatchRequest 
carga. O tamanho do 
payload não pode exceder 7 
MB.

Número de mensagens SMS que podem 
ser enviadas por segundo (taxa de envio)

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
mensagens SMS que 
podem ser enviadas a cada 
segundo (taxa de envio).

Número de mensagens SMS que podem 
ser enviadas a um único destinatário a 
cada segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
mensagens SMS que 
podem ser enviadas a um 
único destinatário a cada 
segundo.

Número de atributos atribuídos ao 
parâmetro Attributes

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
atributos atribuídos ao 
parâmetro Attributes.

Número de atributos atribuídos aos 
atributos, métricas e UserAttributes 
parâmetros coletivamente

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
atributos atribuídos aos 
atributos, métricas e 
UserAttributes parâmetros 
coletivamente por endpoint.

Número de atributos atribuídos ao 
parâmetro Métricas

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
atributos atribuídos ao 
parâmetro Métricas.

Número de atributos atribuídos ao 
UserAttributes parâmetro

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
atributos atribuídos ao 
UserAttributes parâmetro.
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Número de caracteres em uma mensagem 
de voz

Cada região 
compatível: 6..000

Não O número máximo de 
caracteres em uma 
mensagem de voz. 3.000 
caracteres faturáveis, 
em palavras faladas, 
6.000 caracteres no total, 
incluindo caracteres 
faturáveis e tags SSML.

Número de trabalhos simultâneos de 
importação

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
trabalhos de importação 
simultâneos por conta.

Número de e-mails que podem ser 
enviados por segundo (taxa de envio)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
e-mails que podem ser 
enviados a cada segundo 
(taxa de envio). Se sua 
conta estiver na sandbox, 
1 e-mail por segundo. Se 
sua conta sair da sandbox, 
a taxa variará de acordo 
com seu caso de uso 
específico. Essa taxa 
baseia-se no número de 
destinatários, e não no 
número de mensagens 
exclusivas enviadas.

Número de e-mails que podem ser 
enviados em um período de 24 horas (cota 
de envio)

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
e-mails que podem ser 
enviados por período de 
24 horas (cota de envio). 
Se sua conta estiver na 
sandbox, 200 e-mails por 
período de 24 horas. Se 
sua conta sair da sandbox, 
a cota variará de acordo 
com seu caso de uso 
específico. Essa cota 
baseia-se no número de 
destinatários, e não no 
número de mensagens 
exclusivas enviadas.

Número de endpoints com o mesmo ID de 
usuário

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
endpoints com o mesmo ID 
de usuário.

Número de campanhas baseadas em 
eventos

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
campanhas baseadas em 
eventos. As campanhas que 
usam gatilhos baseados 
em eventos precisam usar 
segmentos dinâmicos. Eles 
não podem usar segmentos 
importados.

Versão 1.0
860

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/pinpoint/quotas/L-4BC0A2FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/pinpoint/quotas/L-9AE43654
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/pinpoint/quotas/L-F179D122
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/pinpoint/quotas/L-CC53764D


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Pinpoint

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de identidades que podem ser 
verificadas

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
identidades que você pode 
verificar porAWS região. 
As identidades referem-
se a endereços de e-mail 
ou domínios ou a qualquer 
combinação de ambos. 
Cada e-mail que você envia 
usando o Amazon Pinpoint 
deve ser enviado de uma 
identidade verificada.

Número de destinatários por mensagem Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo 
de destinatários por 
mensagem.

Número de valores atribuídos aos atributos 
do parâmetro Attributes por atributo

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
valores atribuídos aos 
atributos do parâmetro 
Attributes por atributo.

Número de valores atribuídos aos atributos 
do UserAttributes parâmetro por atributo

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
valores atribuídos aos 
atributos do UserAttributes 
parâmetro por atributo.

Número de identidades verificadas Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
identidades verificadas. 
As identidades referem-
se a endereços de e-mail 
ou domínios ou a qualquer 
combinação de ambos. 
Cada e-mail que você envia 
usando o Amazon Pinpoint 
deve ser enviado de uma 
identidade verificada.

Número de conjuntos de configuração de 
voz porAWS região

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
conjuntos de configuração 
porAWS região.

O número máximo de mensagens de voz 
que podem ser enviadas em um período de 
24 horas

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
mensagens de voz que 
podem ser enviadas em 
um período de 24 horas. 
Se sua conta estiver na 
sandbox: 20 mensagens. 
Se sua conta estiver fora da 
sandbox: ilimitado.

Número de mensagens de voz que podem 
ser enviadas a partir de um único número 
de telefone de origem por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
mensagens de voz que 
podem ser enviadas de um 
único número de telefone de 
origem por segundo.
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Número de mensagens de voz que podem 
ser enviadas por minuto

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
mensagens de voz que 
podem ser enviadas por 
minuto. Se sua conta estiver 
na sandbox: 5 chamadas 
por minuto. Se sua conta 
estiver fora da sandbox: 20 
chamadas por minuto.

O número de mensagens de voz 
que podem ser enviadas a um único 
destinatário em um período de 24 horas

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
mensagens de voz que 
podem ser enviadas a um 
único destinatário durante 
um período de 24 horas.

PhoneNumberValidate cota de interrupção 
da operação

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo 
de solicitações de 
PhoneNumberValidate 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

PhoneNumberValidate cota de taxa de 
operação

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo 
de solicitações de 
PhoneNumberValidate 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

PutEvents cota de interrupção da operação Cada região 
compatível: 7..000

Não O número máximo de 
solicitações de PutEvents 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

PutEvents cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 7..000

Não O número máximo de 
solicitações de PutEvents 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

Limite de gastos de SMS Cada região com 
suporte: 1

Sim O limite máximo de gastos 
com SMS por conta (em 
USD).

SendMessages cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendMessages operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

SendMessages cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 4.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendMessages operação 
que podem ser feitas por 
segundo.
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SendUsersMessages cota de interrupção 
da operação

Cada região 
compatível: 6..000

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendUsersMessages 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

SendUsersMessages cota de taxa de 
operação

Cada região 
compatível: 6..000

Não O número máximo 
de solicitações de 
SendUsersMessages 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

UpdateCampaign cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateCampaign operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

UpdateCampaign cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateCampaign operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

UpdateEndpoint cota de interrupção da 
operação

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateEndpoint operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.

UpdateEndpoint cota de taxa de operação Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateEndpoint operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

UpdateEndpointsBatch cota de interrupção 
da operação

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateEndpointsBatch 
operação que podem ser 
feitas de uma só vez.

UpdateEndpointsBatch cota de taxa de 
operação

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateEndpointsBatch 
operação que podem ser 
feitas por segundo.

UpdateSegment cota de interrupção da 
operação

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateSegment operação 
que podem ser feitas de 
uma só vez.
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UpdateSegment cota de taxa de operação Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
de solicitações de 
UpdateSegment operação 
que podem ser feitas por 
segundo.

Duração da mensagem de voz Cada região 
compatível: 30

Não O tamanho máximo da 
mensagem de voz. Se sua 
conta estiver na sandbox: 
30 segundos. Se sua conta 
estiver fora da sandbox: 5 
minutos.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon Pinpoint no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Pinpoint.

Endpoints e cotas do Amazon Polly
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta na. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 polly.us-east-2.amazonaws.com

polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 polly.us-east-1.amazonaws.com

polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 polly.us-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 polly.us-west-2.amazonaws.com

polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 polly.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 polly.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 polly.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

polly.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

polly.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

polly.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

polly.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

polly.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

polly.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

polly.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 polly.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 polly.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 polly.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 polly.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

polly.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 polly.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

polly.us-gov-west-1.amazonaws.com

polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conexões simultâneas Cada região 
compatível: 90

Sim O número máximo de 
conexões simultâneas 
nessa conta na região atual.

Contagem de léxicos Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
léxicos que você pode ter 
nessa conta na região atual.

Tamanho do léxico Cada região 
compatível: 4.000

Não Tamanho máximo de um 
único léxico em caracteres.

Taxa GetSpeechSynthesisTask e 
ListSpeechSynthesisTasks solicitações

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
GetSpeechSynthesisTask 
de 
ListSpeechSynthesisTasks 
solicitações por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual.

Taxa de solicitações 
StartSpeechSynthesisTask (neurais)

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo 
StartSpeechSynthesisTask 
de solicitações por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual.

Taxa de solicitações 
StartSpeechSynthesisTask (padrão)

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
StartSpeechSynthesisTask 
de solicitações por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual.

Taxa de solicitações SynthesizeSpeech 
(neurais)

Cada região 
compatível: 8

Sim O número máximo 
SynthesizeSpeech de 
solicitações por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual.

Taxa de solicitações SynthesizeSpeech 
(padrão)

Cada região 
compatível: 80

Sim O número máximo 
SynthesizeSpeech de 
solicitações por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual. Isso também 
inclui DescribeVoices 
solicitações.

Taxa de solicitações de gerenciamento de 
léxico

Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo 
de solicitações de 
gerenciamento por segundo 
permitido nessa conta na 
região atual. Esse limite 
se aplica às seguintes 
operações combinadas: 
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ListLexicon, GetLexicon, 
PutLexicon, DeleteLexicon.

StartSpeechSynthesisTask contagem de 
caracteres faturados

Cada região 
compatível: 100 mil

Sim Tamanho máximo do texto 
StartSpeechSynthesisTask 
de entrada em caracteres 
faturados. Tags SSML 
não são contadas como 
caracteres cobrados. Aplica-
se à síntese padrão e à 
síntese padrão e à síntese 
padrão.

StartSpeechSynthesisTask contagem de 
léxicos

Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de 
léxicos que podem 
ser usados durante a 
StartSpeechSynthesisTask 
operação. Aplica-se à 
síntese padrão e à síntese 
padrão e à síntese padrão.

StartSpeechSynthesisTask limite total de 
caracteres

Cada região 
compatível: 200.000

Sim Tamanho máximo do texto 
StartSpeechSynthesisTask 
de entrada em caracteres, 
incluindo tags SSML e 
espaços em branco. Aplica-
se à síntese padrão e à 
síntese padrão e à síntese 
padrão.

SynthesizeSpeech contagem de caracteres 
cobrados

Cada região 
compatível: 3.000

Sim Tamanho máximo do texto 
SynthesizeSpeech de 
entrada em caracteres 
faturados. Tags SSML 
não são contadas como 
caracteres cobrados. Aplica-
se à síntese padrão e à 
síntese padrão e à síntese 
padrão.

SynthesizeSpeech contagem de léxicos Cada região 
compatível: 5

Não Número máximo de 
léxicos que podem 
ser usados durante 
a SynthesizeSpeech 
operação. Aplica-se à 
síntese padrão e à síntese 
padrão e à síntese padrão.

SynthesizeSpeech contagem total de 
caracteres

Cada região 
compatível: 6.000

Sim Tamanho máximo do texto 
SynthesizeSpeech de 
entrada em caracteres, 
incluindo tags SSML e 
espaços em branco. Aplica-
se à síntese padrão e à 
síntese padrão e à síntese 
padrão.
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Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do desenvolvedor do Amazon Polly.

Amazon Managed Service para endpoints e cotas 
Prometheus
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
O Amazon Managed Service for Prometheus inclui endpoints do plano de controle (para realizar tarefas 
de gerenciamento do espaço de trabalho) e endpoints do plano de dados (para trabalhar com dados 
compatíveis com o Prometheus no espaço de trabalho). Os pontos finais do plano de controle estão no 
formulárioaps.region.amazonaws.com e os pontos finais do plano de dados estão no formulárioaps-
workspaces.region.amazonaws.com.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 aps.us-east-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 aps.us-east-1.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 aps.us-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

aps.ap-southeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

aps.ap-southeast-2.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

aps.ap-northeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

aps.eu-central-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 aps.eu-west-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 aps.eu-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
868

https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/limits.html


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Managed Service for Prometheus

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 aps.eu-north-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas
O Amazon Managed Service for Prometheus tem as cotas a seguir. O Amazon Managed Service for 
Prometheus fornece métricasCloudWatch de uso para monitorar o uso de recursos do Prometheus. 
Usando o recurso de alarme CloudWatch de métricas de uso, você pode monitorar os recursos e o uso do 
Prometheus para evitar erros de limite.

Note

Salvo indicação em contrário, essas cotas são por espaço de trabalho.

Cotas para séries, rótulos e solicitações de API
O Amazon Managed Service for Prometheus tem as seguintes cotas para séries, rótulos e solicitações de 
API. A coluna Mensagem de erro possível mostra qual mensagem de erro você poderá ver se seus dados 
do Prometheus excederem um limite. Se você ver uma dessas mensagens de erro, talvez queira solicitar 
um aumento no limite correspondente.

Recurso Cota padrão Possível mensagem de erro

Séries ativas (métricas 
que relataram dados 
nas últimas 2 horas) por 
espaço de trabalho

2.000.000. É possível solicitar um 
aumento da cota.

o limite de série por usuário de 
2000000 foi excedido. Entre em 
contato com o administrador para 
aumentá-lo

Série ativa por nome de 
métrica

2.000.000. É possível solicitar um 
aumento da cota.

o limite por série métrica de 2000000 
foi excedido. Entre em contato com o 
administrador para aumentá-lo

Taxa de ingestão 140.000 amostras por segundo. É 
possível solicitar um aumento da 
cota.

limite de taxa de ingestão (...) 
excedido

Tamanho da expansão 
da expansão

Um milhão de amostras. É possível
solicitar um aumento da cota.

limite de tamanho de explosão de 
ingestão (...) excedido

Etiquetas por série 
métrica

70. É possível solicitar um aumento 
da cota.

série tem muitos rótulos (...) série: 
'%s'

Máximo de clusters HA 500 clusters de HA podem ser 
usados para ingerir amostras em um 
espaço de trabalho. Não é possível 
alterar esta cota.

muitos clusters de HA (limite: 500)

Bytes de consulta para 
consultas de intervalo

5 GB que podem ser digitalizados 
por intervalo de 24 horas em uma 
consulta de intervalo único. Não é 
possível alterar esta cota.

a consulta atingiu o limite de tamanho 
de dados agregados

Pedaços de consulta 
buscados

20.000.000 de blocos podem ser 
escaneados durante uma única 

série em expansão: a consulta atingiu 
o limite máximo de blocos. Um 
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Recurso Cota padrão Possível mensagem de erro
consulta. Não é possível alterar esta 
cota.

pedaço armazena amostras brutas de 
séries por um determinado período 
de tempo.

Série de consultas 
buscada

12.000.000 de séries podem ser 
digitalizadas durante uma única 
consulta. Não é possível alterar esta 
cota.

expansão da série: a consulta atingiu 
o limite máximo do número de séries.

Amostras de consulta 50.000.000 de amostras que podem 
ser digitalizadas durante uma única 
consulta. Não é possível alterar esta 
cota.

o processamento de consultas 
carregaria muitas amostras na 
memória na execução da consulta

Intervalo de tempo de 
consulta

32 dias entre a hora de início e a hora 
de término de uma consulta PromQL. 
Essa cota não pode ser alterada.

o intervalo de tempo da consulta 
excede o limite (comprimento da 
consulta: xxx, limite: yyy)

Tempo de retenção dos 
dados ingeridos

150 dias. Dados mais antigos do 
que isso são excluídos do espaço 
de trabalho. É possível solicitar um 
aumento da cota.

 

Espaços de trabalho por 
região, por conta

25. É possível solicitar um aumento 
da cota.

Limite excedido. Máximo de espaços 
de trabalho por região

Operações da API 
de gerenciamento do 
espaço de trabalho 
por região por conta 
CreateWorkspace, 
incluindo 
DeleteWorkspace 
DescribeWorkspaces,, 
ListWorkspaces, e 
UpdateWorkspaceAlias

10 transações por segundo (TPS), 
com um limite de expansão de 
expansão de 10 TPS. É possível
solicitar um aumento da cota.

 

Regras e cotas do gerenciador de alertas

Recurso Cota padrão

Alertas ativos 1000. É possível solicitar um aumento da cota.

Tamanho do grupo de agregação de 
alertas

1K. É possível solicitar um aumento da cota.

Operações da API do Alert Manager 
CreateAlertManagerDefinition, 
incluindo DeleteAlertManagerDefinition, 
DescribeAlertManagerDefinition, e 
PutAlertManagerDefinition

100 transações por segundo (TPS).

Tamanho do arquivo de definição do 
gerenciador de alertas

1 MB. Não é possível alterar esta cota.
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Recurso Cota padrão

Alertas por espaço de trabalho, em 
tamanho

20 MB. É possível solicitar um aumento da cota.

Regras de inibição 100. É possível solicitar um aumento da cota.

Nódulos na árvore de roteamento do 
gerenciador de alertas

100. É possível solicitar um aumento da cota.

Intervalo de avaliação do grupo de 
regras

O intervalo de avaliação do grupo de regras não pode ser 
inferior a 1 segundo. Isso não pode ser alterado.

Regras em um espaço de trabalho. Esse 
limite é para todas as regras no espaço 
de trabalho, entre grupos de regras e 
namespaces.

2000. É possível solicitar um aumento da cota.

Tamanho do arquivo de definição de 
regras

1 MB. Não é possível alterar esta cota.

Modelos no arquivo de definição do 
gerenciador de alertas

100. É possível solicitar um aumento da cota.

Cotas adicionais nos dados ingeridos

O Amazon Managed Service for Prometheus também tem cotas adicionais para dados ingeridos no espaço 
de trabalho.

• Amostras métricas com mais de 1 hora não podem ser ingeridas.
• Cada amostra e metadados devem ter um nome de métrica.
• Tamanho máximo combinado de todos os nomes e valores de rótulos para uma série em uma 

solicitação de ingestão: 7168 bytes
• Número máximo de metadados por métrica: 10
• Tamanho máximo da ingestão ou solicitação de consulta: 1 MB
• Tamanho máximo aceito para metadados métricos, que incluem nome da métrica, HELP e UNIT: 1024 

bytes
• Número máximo de métricas ativas com metadados por espaço de trabalho: 20.000
• Tempo máximo de retenção para métricas ingeridas: 150 dias. Dados mais antigos do que isso são 

excluídos do espaço de trabalho.

AWS Protonendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 proton.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 proton.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 proton.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

proton.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

proton.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

proton.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

proton.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

proton.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

proton.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 proton.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 proton.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Componentes por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
componentes por conta da

Conexões de conta de ambiente por conta 
de ambiente

Cada região 
compatível: 5

Sim Número máximo de 
conexões de conta de 
ambiente por conta de 
ambiente
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Ambientes por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
ambientes por conta da

Instâncias de serviço por serviço Cada região 
compatível: 20

Sim Número máximo de 
instâncias de serviço por 
serviço

Serviços por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de serviços 
por conta da

Versões de modelo por modelo Cada região 
compatível: 500

Sim Número máximo de versões 
de modelo registradas por 
modelo

Modelos por conta da Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
modelos registrados por 
conta, modelos de serviço e 
ambiente combinados

Para obter mais informações, consulte AWS Protoncotas no GuiaAWS Proton do administrador.

Endpoints e cotas do Amazon QLDB
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

API de gerenciamento de recursos do QLDB

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 qldb.us-east-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 qldb.us-east-1.amazonaws.com

qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 qldb.us-west-2.amazonaws.com

qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

qldb.ca-central-1.amazonaws.com

qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

API de dados transacionais do QLDB

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 session.qldb.us-east-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 session.qldb.us-east-1.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 session.qldb.us-west-2.amazonaws.com

session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Livros contábeis Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
livros ativos permitidos por 
conta em uma determinada 
região.

Exportações QLDB por livro Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
exportações ativas 
permitidas por livro 
contábil por conta em uma 
determinada região.

Fluxos de QLDB por livro Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de fluxos 
ativos permitidos por livro 
contábil por conta em uma 
determinada região.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon QLDB no Guia do desenvolvedor do Amazon 
QLDB.

QuickSight Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
QuickSight

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 quicksight.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 quicksight.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 quicksight.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 quicksight.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

quicksight.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

quicksight.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 quicksight.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 quicksight.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 quicksight.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 quicksight.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 quicksight.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

QuickSight Sites

Nome da região Região Endpoint

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 https://us-east-2.quicksight.amazonaws.com

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 https://us-east-1.quicksight.amazonaws.com

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com

Europa (Frankfurt) eu-central-1 https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com

Europa (Irlanda) eu-west-1 https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com

Europa (Londres) eu-west-2 https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

API_CREATE-INGESTION: Chamadas por 
período de 24 horas da edição Enterprise

Cada região 
compatível: 32

Não O número máximo de 
chamadas para a função 
da API CreateIngestion em 
uma janela flutuante de 24 
horas. O tempo é medido 
a partir de 24 horas antes 
da data e da hora atuais. 
Esse máximo se aplica 
àsAWS contas que usam a 
edição Amazon QuickSight 
Enterprise.

API_CREATE-INGESTION: Chamadas por 
período de 24 horas da edição Standard

Cada região 
compatível: 8

Não O número máximo de 
chamadas para a função 
da API CreateIngestion em 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
uma janela flutuante de 24 
horas. O tempo é medido 
a partir de 24 horas antes 
da data e da hora atuais. 
Esse máximo se aplica 
àsAWS contas que usam a 
edição Amazon QuickSight 
Standard.

Comprimento calculado da expressão de 
campo

Cada região 
compatível: 250.000

Não O número máximo de 
caracteres que você pode 
usar em uma expressão 
para um campo calculado.

Tamanho do nome da ação personalizada Cada região 
compatível: 256

Não O número máximo de 
caracteres que você pode 
usar para nomear uma ação 
personalizada.

Ações personalizadas por visual Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de ações 
personalizadas que você 
pode configurar para cada 
visual em uma análise.

Preparação de dados: campos por conjunto 
de dados

Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de 
campos que um conjunto 
de dados pode conter. As 
importações de arquivos e 
os conjuntos de resultados 
de consultas podem conter 
mais de 2.000 colunas. 
No entanto, você deve 
editar as configurações do 
conjunto de dados e excluir 
manualmente os campos 
até que menos de 2.000 
sejam selecionados ou 
incluídos.

Exibir itens por controle de folha Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de itens 
distintos que um controle de 
planilha pode exibir.

Aliases de e-mail por grupo para relatórios 
por e-mail

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
membros em qualquer 
grupo para o qual 
QuickSight envia relatórios 
por e-mail. Se você tentar 
enviar relatórios para 
grupos maiores, o relatório 
falhará.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de caracteres por valores 
de controle especificados

Cada região 
compatível: 200.000

Não O número máximo de 
caracteres usados nas 
entradas que você digita 
para exibir dentro dos 
controles da pasta. Um 
exemplo são os valores 
especificados para uma 
lista suspensa. Isso não se 
aplica aos valores criados 
a partir de um conjunto de 
dados.

Tempo limite de consulta para imagens Cada região 
compatível: 120 
segundos

Não O tempo máximo que 
QuickSight espera que um 
banco de dados termine o 
envio dos dados. Isso se 
aplica às consultas iniciadas 
por recursos visuais.

O tempo máximo que esperar por uma 
visualização do conjunto de dados

Cada região 
compatível: 45 
segundos

Não O tempo máximo que 
QuickSight aguarda a 
conclusão do carregamento 
de uma visualização dos 
dados.

Comprimento do hiperlink da ação de URL Cada região 
compatível: 2.048

Não O número máximo de 
caracteres permitido 
no hiperlink (URL) de 
uma ação personalizada 
definida como uma ação de 
URL. Isso inclui todas as 
variações do link para os 
diferentes parâmetros que 
você inclui.

AWS Resource Access Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ram.us-east-2.amazonaws.com

ram-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ram.us-east-1.amazonaws.com

ram-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ram.us-west-1.amazonaws.com

ram-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 ram.us-west-2.amazonaws.com

ram-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 ram.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ram.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ram.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ram.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ram.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ram.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ram.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ram.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ram.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ram.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

ram.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

ram.ca-central-1.amazonaws.com

ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ram.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ram.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 ram.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ram.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ram.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ram.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ram.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ram.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ram.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ram.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ram.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ram.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ram.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de permissões personalizadas Cada região 
compatível: 1.500 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
permissões personalizadas.

Número de permissões personalizadas por 
tipo de recurso

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
permissões personalizadas 
que podem ser criadas por 
tipo de recurso.

Número de convites pendentes Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
convites pendentes.

Número de associações principais Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
associações principais.

Número de associações principais por 
compartilhamento de recursos

Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
diretores que você 
pode especificar em um 
compartilhamento de 
recursos.

Número de associações de recursos Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
associações de recursos.

Número de associações de recursos por 
compartilhamento de recursos

Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
recursos do que podem 
ser incluídos em um 
compartilhamento de 
recursos.

Número de compartilhamentos de recursos Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
compartilhamentos de 
recursos.

Observações

• A cota de número de convites pendentes se aplica somente ao envio de contas que 
compartilham com contas que não fazem parte daAWS organização do remetente.

• Não há cota para quantos convites pendentes uma conta de recebimento pode ter.
• Os convites não são usados quando o compartilhamento entre contas que fazem parte da 

mesmaAWS organização e o compartilhamento de recursos dentro dessaAWS organização 
está ativado.

Endpoints e cotas do Amazon Redshift
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
API do Redshift

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift.us-east-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift.us-east-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift.us-west-1.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 redshift.us-west-2.amazonaws.com

redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 redshift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 redshift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 redshift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

redshift.ca-central-1.amazonaws.com

redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 redshift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 redshift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 redshift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

redshift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

redshift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

redshift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 redshift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

API Redshift sem servidor

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

redshift-serverless.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

redshift-serverless.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Londres)

eu-west-2 redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Redshift do Amazon

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 redshift-data.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 redshift-data.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 redshift-data.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 redshift-data.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 redshift-data.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

redshift-data.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

redshift-data.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Editor de dados

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Para obter informações, consulte “Ctas e limites no Amazon Redshift

Endpoints e cotas do Amazon Rekognition
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As operações da API Amazon Rekognition (excluindo operações de API de streaming) estão disponíveis 
nas seguintes regiões e endpoints:

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rekognition.us-east-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rekognition.us-east-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rekognition.us-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rekognition.us-west-2.amazonaws.com

rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rekognition.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

rekognition.ca-central-1.amazonaws.com

rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rekognition.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rekognition.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 rekognition.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com

rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Endpoints de streaming de reconhecimento da Amazon

As operações da API de streaming do Amazon Rekognition estão disponíveis nas seguintes regiões e 
endpoints:

Nome da região Região Endpoint Protocolo

US East (N. Virginia) us-east-1 streaming-
rekognition.us-
east-1.amazonaws.com

streaming-
rekognition-fips.us-
east-1.amazonaws.com

WSS

WSS

US West (Oregon) us-west-2 streaming-
rekognition.us-
west-2.amazonaws.com

WSS

WSS
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streaming-
rekognition-fips.us-
west-2.amazonaws.com

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1 streaming-
rekognition.ap-
south-1.amazonaws.com

WSS

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1 streaming-
rekognition.ap-
northeast-1.amazonaws.com

WSS

Europe (Ireland) eu-west-1 streaming-
rekognition.eu-
west-1.amazonaws.com

WSS

A seguir estão as diferenças de determinados recursos eAWS regiões do Amazon Rekognition.

API de streaming de Amazon Rekognition Video

A API de streaming de Amazon Rekognition Video está disponível nas seguintes regiões, dependendo das 
configurações especificadas ao criar um StreamProcessor.

API de detecção de etiquetas (ConnectedHome):

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Europa (Irlanda)

API de pesquisa facial (FaceSearch):

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)

Etiquetas personalizadas Amazon Rekognition

Os rótulos personalizados do Amazon Rekognition estão disponíveis somente nas seguintes regiões.

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Frankfurt)
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
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• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Ásia-Pacífico (Seul)

Região do Canadá (Central)

A região Canadá (Central) oferece suporte somente para as operações a seguir.

• CompareFaces
• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• DetectFaces
• IndexFaces
• ListCollections
• ListFaces
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

Note

Essas operações só estão disponíveis por meio do uso daAWS CLI ou do SDK, já que a região do 
Canadá (Central) atualmente não oferece uma experiência de console para essas operações.

Service Quotas
As cotas listadas nesta página são padrões. Você pode solicitar um aumento de cota para o Amazon 
Rekognition usando o Centro deAWS Support. Para solicitar um aumento de cota para um limite de 
transações por segundo (TPS) do Amazon Rekognition, siga as instruções em Cotas padrão no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Rekognition.

Os aumentos de cota afetam somente a operação da API específica da API da região na qual você faz a 
solicitação. Outras operações e regiões da API não são afetadas.

Recurso Padrão

Transações por segundo por conta para operações individuais do 
plano de dados Amazon Rekognition Image:

• DetectLabels
• DetectModerationLabels
• DetectText
• GetCelebrityInfo
• IndexFaces
• ListFaces
• RecognizeCelebrities
• SearchFaces
• SearchFacesByImage

• Região do Leste dos EUA 
(Ohio) — 5

• US East (N. Virginia) Region
• US West (N. da Califórnia) 

Region 5 Region 5
• US West (Oregon) Region
• Região da Ásia-Pacífico 

(Mumbai): 5
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Asia Pacific (Singapore) 

Region
• Região da Ásia-Pacífico 

(Sydney) — 5
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
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Recurso Padrão
• Canadá (Central) — 

5 (Para operações 
suportadas, consulteService 
endpoints (Endpoints de 
serviço) (p. 890)).

• Europe (Região de Frankfurt) 
— 5

• Europe (Ireland) Region
• Região Europa (Londres)
• AWS GovCloud (Oeste dos 

EUA) — 5

Transações por segundo por conta para operações individuais do 
plano de dados Amazon Rekognition Image:

• CompareFaces
• DetectFaces

• Região do Leste dos EUA 
(Ohio)

• US East (N. da Virgínia) 
Region 100 Region 100

• US West (N. da Califórnia): 25
• Região Oeste dos EUA 

(Oregon) — 100
• Região da Ásia-Pacífico 

(Mumbai): 25
• Região da Ásia-Pacífico (Seul) 

— 25
• Ásia-Pacífico (Singapore) 

Region: 25
• Região da Ásia-Pacífico 

(Sydney) — 25
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Canadá (Central) — 

25 (Para operações 
suportadas, consulteService 
endpoints (Endpoints de 
serviço) (p. 890)).

• Região Europa (Frankfurt)
• Europe (Ireland) Region
• Região da Europa (Londres): 

25
• AWS GovCloud (Oeste dos 

EUA) — 25

Transações por segundo por conta para a operação do plano de 
dados do equipamento de proteção individual:

• DetectProtectiveEquipment

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Image suporta — 5
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Recurso Padrão

Transações por segundo por conta para operações individuais do 
plano de controle do Amazon Rekognition Image:

• CreateCollection
• DeleteCollection
• DeleteFaces
• DescribeCollection
• ListCollections

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Image suporta — 5

Transações por segundo por conta para as operações start de 
vídeos armazenados individuais:

• StartCelebrityRecognition
• StartContentModeration
• StartFaceDetection
• StartFaceSearch
• StartLabelDetection
• StartPersonTracking
• StartTextDetection
• StartSegmentDetection

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Video suporta — 5

StartCelebrityRecognitionnão 
está disponível emAWS 
GovCloud (US).

Transações por segundo por conta para operações individuais de 
vídeo armazenado no Amazon Rekognition Video obtêm:

• GetCelebrityRecognition
• GetContentModeration
• GetFaceDetection
• GetFaceSearch
• GetLabelDetection
• GetPersonTracking
• GetTextDetection
• GetSegmentDetection

• Região do Leste dos EUA 
(Ohio) — 5

• US East (N. Virginia) Region
• US West (N. da Califórnia) 

Region 5 Region 5
• Região Oeste dos EUA 

(Oregon) — 20
• Região da Ásia-Pacífico 

(Mumbai): 5
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Asia Pacific (Singapore) 

Region
• Região da Ásia-Pacífico 

(Sydney) — 5
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Região Europa (Frankfurt)
• Europe (Ireland) Region
• Região Europa (Londres)
• AWS GovCloud 

(Oeste dos EUA) — 20 
(nãoGetCelebrityRecognition
está disponível nesta região.)

O número máximo de trabalhos simultâneos de vídeos armazenados 
por conta

20

O número máximo de processadores de fluxo de vídeo de streaming 
por conta que podem existir simultaneamente

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Video suporta — 
10.000
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Recurso Padrão

Número máximo de processadores de fluxo de pesquisa facial por 
conta que podem ser processados simultaneamente

Em cada região em que o 
Amazon Rekognition Video 
suporta processadores de stream 
de busca facial — 10

Número máximo de processadores de fluxo de detecção de etiquetas 
por conta que podem ser processados simultaneamente

• Leste dos EUA (N. da Virgínia), 
200

• Leste dos EUA (Ohio): 40
• Oeste dos EUA (Oregon) — 

200
• Ásia-Pacífico (Mumbai) —
• Europa (Irlanda): 40

Transações por segundo por conta para operações de vídeos de 
streaming individuais:

• CreateStreamProcessor
• DeleteStreamProcessor
• DescribeStreamProcessor
• StartStreamProcessor
• UpdateStreamProcessor

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Video suporta — 20

Transações por segundo por conta para interromper as operações 
de streaming de vídeo:

• StopStreamProcessor

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Video suporta — 1

Transações por segundo por conta para operações da API Amazon 
Rekognition Liveness:

• CreateFaceLivenessSession
• StartFaceLivenessSession
• GetFaceLivenessSessionResults

• Leste dos EUA (N. da Virgínia) 
—

• Europa (Irlanda): 5
• Oeste dos EUA (Oregon): 25
• Ásia-Pacífico (Mumbai) — 5
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)

Transações por segundo por conta para listar operações de 
streaming de vídeo:

• ListStreamProcessors

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Video suporta — 5

Transações por segundo por conta para operações de marcação de 
recursos:

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

Em cada região que o Amazon 
Rekognition Image suporta — 10

Transações por segundo por conta para operações individuais do 
plano de dados Amazon Rekognition Custom Label:

• DetectCustomLabels

Em todas as regiões compatíveis 
com os rótulos personalizados do 
Amazon Rekognition — 50
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Recurso Padrão

Transações por segundo por conta para operações individuais 
do plano de controle de etiquetas personalizadas do Amazon 
Rekognition:

• CopyProjectVersion
• CreateDataset
• CreateProject
• CreateProjectVersion
• DeleteDataset
• DeleteProject
• DeleteProjectPolicy
• DeleteProjectVersion
• DescribeDataset
• DescribeProjects
• DescribeProjectVersions
• DistributeDatasetEntries
• ListDatasetEntries
• ListDatasetLabels
• ListProjectPolicies
• PutProjectPolicy
• StartProjectVersion
• StopProjectVersion
• UpdateDatasetEntries

Em cada região compatível com 
os rótulos personalizados do 
Amazon Rekognition — 5

Número máximo de projetos do Amazon Rekognition Custom Labels 
por conta.

100

Número máximo de modelos de etiquetas personalizadas do 
Amazon Rekognition por projeto.

100

Número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos do 
Amazon Rekognition Custom Labels por conta.

• Todas as regiões, exceto Ásia-
Pacífico (Sydney), 2

• Ásia-Pacífico (Sydney) —

Número máximo de sessões simultâneas do Amazon Rekognition 
Face Liveness por conta.

• Leste dos EUA (N. da Virgínia): 
75

• Europa (Irlanda): 15
• Oeste dos EUA (Oregon): 75
• Ásia-Pacífico (Mumbai) —
• Asia Pacific (Tokyo) Region

Número máximo de modelos de etiquetas personalizadas do 
Amazon Rekognition em execução simultânea por conta.

2

Unidades máximas de inferência por modelo iniciado. 5

Número máximo de imagens por conjunto de dados. 250.000

Para obter mais informações, consulte Diretrizes e cotas no Amazon Rekognition no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Rekognition.
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EnEndRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRelRel
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Amazon RDS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 rds.us-east-2.amazonaws.com

rds-fips.us-east-2.api.aws

rds.us-east-2.api.aws

rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 rds.us-east-1.amazonaws.com

rds-fips.us-east-1.api.aws

rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

rds.us-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 rds.us-west-1.amazonaws.com

rds.us-west-1.api.aws

rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

rds-fips.us-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 rds.us-west-2.amazonaws.com

rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

rds.us-west-2.api.aws

rds-fips.us-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 rds.af-south-1.amazonaws.com

rds.af-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 rds.ap-east-1.amazonaws.com

rds.ap-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
898



Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon RDS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 rds.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

rds.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

rds.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 rds.ap-south-1.amazonaws.com

rds.ap-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

rds.ap-northeast-3.amazonaws.com

rds.ap-northeast-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

rds.ap-northeast-2.amazonaws.com

rds.ap-northeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

rds.ap-southeast-1.amazonaws.com

rds.ap-southeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

rds.ap-southeast-2.amazonaws.com

rds.ap-southeast-2.api.aws

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

rds.ap-northeast-1.amazonaws.com

rds.ap-northeast-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

rds.ca-central-1.amazonaws.com

rds.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.api.aws

rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

rds.eu-central-1.amazonaws.com

rds.eu-central-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 rds.eu-west-1.amazonaws.com

rds.eu-west-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 rds.eu-west-2.amazonaws.com

rds.eu-west-2.api.aws

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Milan)

eu-south-1 rds.eu-south-1.amazonaws.com

rds.eu-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 rds.eu-west-3.amazonaws.com

rds.eu-west-3.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 rds.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 rds.eu-north-1.amazonaws.com

rds.eu-north-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

rds.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

rds.me-south-1.amazonaws.com

rds.me-south-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

rds.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 rds.sa-east-1.amazonaws.com

rds.sa-east-1.api.aws

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

rds.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

rds.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Amazon RDS Performance Insights

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 pi.us-east-2.amazonaws.com

pi-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 pi.us-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 pi.us-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 pi.us-west-2.amazonaws.com

pi-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 pi.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 pi.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 pi.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

pi.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

pi.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 pi.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

pi.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

pi.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

pi.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

pi.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

pi.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

pi.ca-central-1.amazonaws.com

pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Amazon RDS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

pi.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 pi.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 pi.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 pi.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 pi.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 pi.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 pi.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

pi.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

pi.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

pi.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 pi.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

pi.us-gov-east-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

pi.us-gov-west-1.amazonaws.com

pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Autorizações por grupos de segurança de 
banco de dados

Cada região 
compatível: 20

Não Número de autorizações 
de grupo de segurança 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
por grupo de segurança do 
banco de dados.

Versões de mecanismos personalizados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
versões de mecanismo 
personalizadas permitidas 
nessa conta na região atual.

Grupos de parâmetros de cluster de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
grupos de parâmetros de 
cluster de banco de dados.

clusters de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
clusters do Aurora para 
essa conta na Região atual.

Instâncias de banco de dados Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco de 
dados permitidas nessa 
conta na Região atual.

Grupos de sub-redes de banco de dados Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de sub-redes de 
banco de dados.

Tamanho do corpo da solicitação HTTP da 
API de dados

Cada região 
compatível: 4 
megabytes

Não O tamanho máximo 
permitido para o corpo de 
solicitação HTTP.

Máximo de pares simultâneos de segredo 
de cluster da API de dados

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de pares 
exclusivos de segredos e 
clusters de banco de dados 
do Aurora Serverless em 
solicitações simultâneas da 
API de dados para a conta 
atual e a região da AWS.

Número máximo de solicitações 
simultâneas da API de dados

Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
solicitações da API de 
dados para um cluster 
de banco de dados do 
Aurora Serverless que 
usam o mesmo segredo 
e podem ser processadas 
simultaneamente. 
Solicitações adicionais 
são colocadas em fila e 
processadas à medida 
que as solicitações em 
andamento são concluídas.

Tamanho máximo do conjunto de 
resultados da API de dados

Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho máximo do 
conjunto de resultados do 
banco de dados que pode 
ser retornado pela API de 
dados.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon RDS

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo da API de dados da 
string de resposta JSON

Cada região 
compatível: 10 
megabytes

Não O tamanho máximo da 
string de resposta JSON 
simplificada retornada pela 
API de dados do RDS.

Solicitações de API de dados por segundo Cada região 
compatível: 1.000 
por segundo

Não O número máximo de 
solicitações para a API 
de dados por segundo 
permitido nessa conta na 
região da AWS atual.

Assinaturas de eventos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
assinaturas de eventos.

Perfis do IAM por cluster de banco de 
dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de perfis 
do IAM associados a um 
cluster de banco de dados.

Perfis do IAM por instância de banco de 
dados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de perfis 
do IAM associados a uma 
instância de banco de 
dados.

Snapshots de cluster de banco de dados 
manual

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais de 
cluster de banco de dados.

Snapshots manuais da instância de banco 
de dados

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
snapshots manuais de 
instância de banco de 
dados.

Grupos de opções Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
grupos de opções.

Grupos de parâmetros Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
grupos de parâmetros.

Proxies Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
proxies permitidos nessa 
conta na Região da AWS 
atual.

Réplicas de leitura por primário Cada região 
compatível: 15

Sim O número máximo de 
réplicas de leitura por 
instância de banco de 
dados primária. Essa cota 
não pode ser ajustada para 
o Amazon Aurora.

Instâncias de bancos de dados reservadas Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
instâncias de banco 
de dados reservadas 
permitidas nessa conta na 
Região da AWS atual.
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Centro de Resiliência

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Regras por grupo de segurança Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
regras por grupo de 
segurança do banco de 
dados.

Grupos de segurança Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
grupos de segurança do 
banco de dados.

Grupos de segurança (VPC) Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança 
do banco de dados por 
Amazon VPC.

Sub-redes por grupo de sub-redes do 
banco de dados

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de sub-
redes para por grupo de 
sub-redes de banco de 
dados.

Tags por recurso Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
etiquetas por recurso do 
Amazon RDS.

Armazenamento total para todas as 
instâncias de banco de dados

Todas as regiões 
compatíveis: 100 mil 
gigabytes

Sim O armazenamento total 
máximo (em GB) em 
volumes do EBS para todas 
as instâncias de banco de 
dados do Amazon RDS 
somadas. Essa cota não se 
aplica ao Amazon Aurora, 
que tem um volume máximo 
de cluster de 128 TiB para 
cada cluster de banco de 
dados.

AWS Resilience Hubendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
905

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rds/quotas/L-732153D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/rds/quotas/L-7ADDB58A


Referência geral do AWS Guia de referência
Centro de Resiliência

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número deAWS CloudFormation pilhas a 
serem importadas

Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo deAWS 
CloudFormation pilhas 
que umaAWS conta 
pode importar para um 
determinado aplicativo

Número de componentes do aplicativo por 
aplicativo

Cada região 
compatível: 65

Sim O número máximo de 
componentes do aplicativo 
para um determinado 
aplicativo

Número de componentes do aplicativo por 
recurso

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
componentes do aplicativo 
que umaAWS conta pode 
ter para um determinado 
recurso

Número de clusters EKS a serem 
importados

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
que umaAWS conta 
pode importar para um 
determinado aplicativo.

Número de políticas de resiliência Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
políticas de resiliência que 
umaAWS conta pode criar 
na região atual

Número de arquivos de estado do 
Terraform a serem importados

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
arquivos de estado do 
Terraform que umaAWS 
conta pode importar para 
um determinado aplicativo

Número de aplicativos Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
aplicativos que umaAWS 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
conta pode criar na região 
atual

Número de avaliações por inscrição por 
mês

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
avaliações que umaAWS 
conta pode executar para 
um determinado aplicativo 
em um determinado mês

Número de avaliações simulttttttttttttt Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo que 
umaAWS conta pode 
executar

Número de avaliações simulttttttttttttt Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
avaliações simultâneas 
que umaAWS conta 
pode executar para um 
determinado aplicativo

Número de modelos de recomendação 
simultâneos por conta

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
modelos de recomendação 
que umaAWS conta pode 
criar simultaneamente

Número de modelos de recomendação 
simultâneos por aplicativo

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
modelos de recomendação 
que umaAWS conta pode 
criar para um determinado 
aplicativo

Número de namespaces a serem 
importados para um cluster EKS

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
namespaces por cluster 
EKS que umaAWS conta 
pode importar.

Número de modelos de recomendação por 
aplicativo por mês

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
modelos de recomendação 
que umaAWS conta 
pode criar para um 
determinado aplicativo em 
um determinado mês

Número de recursos por aplicativo Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de um 
determinado aplicativo

Período de retenção de avaliações/
recomendações anteriores em dias

Cada região 
compatível: 365

Não Período de retenção de 
avaliações/recomendações 
anteriores em dias

Período de retenção de modelos de 
recomendações anteriores em dias

Cada região 
compatível: 365

Não Período de retenção de 
modelos de recomendações 
anteriores em dias

Tamanho do modelo em bytes Cada região 
compatível: 51.200

Não O modelo em bytes
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Explorador de recursos

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho máximo do arquivo de estado do 
Terraform

Cada região 
compatível: 
4.194.305

Não O limite máximo de 
tamanho de importação 
para arquivos de estado do 
terraform

Explorador de recursos da AWS
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resource-explorer-2.us-east-2.api.aws HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resource-explorer-2.us-east-1.api.aws HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 resource-explorer-2.us-west-1.api.aws HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resource-explorer-2.us-west-2.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resource-explorer-2.ap-south-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

resource-explorer-2.ap-northeast-3.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resource-explorer-2.ap-northeast-2.api.aws HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

resource-explorer-2.ap-southeast-1.api.aws HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resource-explorer-2.ap-southeast-2.api.aws HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resource-explorer-2.ap-northeast-1.api.aws HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resource-explorer-2.ca-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resource-explorer-2.eu-central-1.api.aws HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resource-explorer-2.eu-west-1.api.aws HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 resource-explorer-2.eu-west-2.api.aws HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resource-explorer-2.eu-west-3.api.aws HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resource-explorer-2.eu-north-1.api.aws HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resource-explorer-2.sa-east-1.api.aws HTTPS

Service Quotas
VocêConta da AWS tem cotas padrão para cada umAWS service (Serviço da AWS). A menos que 
especificado de outra forma, as cotas são específicas região região região região região região 
região região região. Você pode solicitar aumentos para algumas cotas e outras cotas não podem ser 
aumentadas.

Para visualizar as cotas doExplorador de recursos da AWS, abra o console do Service Quotas. No painel 
de navegação, selecione Serviços da AWSe selecione Explorador de recursos da AWS.

Para solicitar o aumento da cota, consulte Requesting a Quota Increase (Solicitação de aumento de cota) 
no Guia do usuário do Service Quotas. Se a cota ainda não estiver disponível no Service Quotas, use o
formulário de aumento de limite.

As cotas a seguir são os padrões para o Resource Explorer.

Cotas de valor máximo Valor padrão

Número de visualizações em umRegião da AWS 10

Limites de taxa para operações Valor padrão

Máximo de operações de pesquisa por segundo 5

Máximo de operações não relacionadas à pesquisa 
por segundo

3
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Limites de taxa para operações Valor padrão

Máximo de operações de pesquisa na região 
agregadora por mês

10.000

Máximo de operações de pesquisa em regiões 
locais por mês

500

AWS Resource Groupse marcação de endpoints e 
cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

AWS Resource Groups

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 resource-groups.us-east-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 resource-groups.us-east-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 resource-groups.us-west-1.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 resource-groups.us-west-2.amazonaws.com

resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 resource-groups.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Versão 1.0
911



Referência geral do AWS Guia de referência
Resource Groups e marcação

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

resource-groups.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

resource-groups.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Cotas de serviço para Resource Groups

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de recurso por conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
grupos de recursos do 
que podem ser criados 
nesta conta. Um grupo de 
recursos é uma coleção 
deAWS recursos que 
correspondem a um critério 
específico.

Marcação
Endpoints de serviço paraAWS Resource Groups Tagging API

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 tagging.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 tagging.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 tagging.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 tagging.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 tagging.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 tagging.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 tagging.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 tagging.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

tagging.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

tagging.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 tagging.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 tagging.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 tagging.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 tagging.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 tagging.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 tagging.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

tagging.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

tagging.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

tagging.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 tagging.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Cotas de serviço para marcação (Tag Editor e API de marcação de Resource 
Groups)

Name (Nome) Padrão

Tags anexadas por recurso 50 tags criadas pelo usuário (as 
tagsAWS criadas não contam 
para esse limite)

Nome da chave da tag Mínimo de 1, máximo 128 
caracteres Unicode em UTF-8.

Os caracteres permitidos 
incluem: letras, números 
e espaços e os seguintes 
caracteres:

_ . : / = + - @

Os nomes de chave não podem 
começaraws: porque isso é 
reservado.

Note

AlgunsAWS serviços 
têm algumas restrições 
adicionais de 
caracteres ou de 
comprimento. Para 
obter detalhes, consulte 
a documentação do 
serviço específico.

Valores de etiqueta Mínimo de 0, máximo de 256 
caracteres Unicode em UTF-8.

Os caracteres permitidos 
incluem: letras, números 
e espaços e os seguintes 
caracteres:

_ . : / = + - @

Note

AlgunsAWS serviços 
têm algumas restrições 
adicionais de 
caracteres ou de 
comprimento. Para 
obter detalhes, consulte 
a documentação do 
serviço específico.

Taxa de chamada da operação
GetResourcesda API

Máximo de 15 chamadas por 
segundo
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Name (Nome) Padrão

Taxa de chamada das seguintes 
operações de API:

• TagResources
• UntagResources
• GetTagKeys
• GetTagValues

Máximo de 5 chamadas por 
segundo

Note

No momento, esses limites não são ajustáveis usando o console Service Quotas. Entre em 
contato com o AWS Support.

AWS RoboMakerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 robomaker.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 robomaker.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 robomaker.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

robomaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 robomaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 

us-gov-
west-1

robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Oeste dos 
EUA)

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tempo limite do lote Cada região 
compatível: 14

Não O tempo limite máximo em 
dias para um lote de tarefas 
de simulação

Trabalhos simultâneos de simulação de 
GPU

Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
tarefas de simulação de 
GPU simultaneamente que 
podem ser feitas nessa 
conta na região da da atual.

Empregos simultâneos de exportação 
mundial

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos de 
exportação mundial que 
você pode executar nessa 
conta nessa região.

Empregos simultâneos na geração mundial Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos de 
geração mundial que você 
pode executar nessa conta 
nessa região.

Trabalhos de implantação simultâneos Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
tarefas de implantação 
simultâneas que você pode 
executar nesta conta na 
região atual.

Lotes de trabalhos de simulação 
simultâneos

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de lotes 
de trabalhos de simulação 
simultâneos que você pode 
executar nessa conta na 
região atual.

Trabalhos de simulação simultâneos Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
tarefas de simulação 
simultâneas que você pode 
executar nessa conta na 
região atual.

Frotas Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de frotas 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.

Taxa de criação de Job de simulação de 
GPU por minuto

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
tarefas de simulação de 
GPU que podem ser criadas 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
nessa conta na região da 
atual por minuto.

Tempo limite mínimo do lote Cada região 
compatível: 5

Não O tempo limite mínimo em 
minutos que você pode 
especificar para um lote de 
trabalhos de simulação.

Duração mínima de simulação Cada região 
compatível: 5

Não A duração mínima em 
minutos que você pode 
especificar para uma tarefa 
de simulação.

Aplicações de robô Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
aplicativos de robô que você 
pode criar nessa conta na 
região atual.

Robôs Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de robôs 
que você pode criar nesta 
conta na região atual.

Robôs por frota Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de robôs 
que você pode registrar em 
uma frota.

Taxa de criação de Job de simulação por 
minuto

us-east-1:

us-west-2:

Cada uma das 
outras regiões com 
suporte: 5

Não O número máximo de 
tarefas de simulação que 
você pode criar nessa 
conta na região da atual por 
minuto.

Aplicações de simulação Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
aplicativos de simulação 
que você pode criar nessa 
conta na região atual.

Duração de simulação Cada região 
compatível: 14

Não A duração máxima em 
dias que uma tarefa 
de simulação pode ser 
executada, incluindo as 
reinicializações.

Solicitações de trabalho de simulação por 
lote

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
solicitações de trabalho 
de simulação de trabalho 
de simulação que podem 
ser enviadas em uma 
StartSimulationJobBatch 
chamada

Tamanho da fonte Cada região 
compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) para qualquer fonte 
de aplicativo de robô ou 
aplicativo de simulação.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Versões por aplicação de robô Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
versões que você pode criar 
para um aplicativo de robô.

Versões por aplicativo de simulação Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
versões que você pode 
criar para um aplicativo de 
simulação.

Modelos mundiais por conta Cada região 
compatível: 40

Sim O número máximo de 
modelos mundiais que você 
pode criar nessa conta 
nessa região.

Mundos por Job de exportação Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
mundos em uma solicitação 
de trabalho de exportação 
mundial.

Job em mundos por geração Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
mundos em uma solicitação 
de emprego de geração 
mundial.

Serviço Red Hat OpenShift na AWSendpoints e cotas
Serviço Red Hat OpenShift na AWS(ROSA) atualmente não oferece suporte ao acesso programático aos 
terminais de serviço por meio doAWS CLI. A seguir estão as cotas de serviçoRegiões da AWS e para esse 
serviço. As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo de recursos ou 
operações de serviço para vocêConta da AWS. Para obter mais informações, consulte as cotas de serviço 
do AWS.

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Important

Serviço Red Hat OpenShift na AWSatualmente não oferece suporte ao acesso programático aos 
terminais de serviço por meio doAWS CLI. A seguir estão osRegiões da AWS locais em que o 
ROSA está disponível.

Nome da região Região

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2

Leste dos EUA (N. da Virgínia) us-east-1

Oeste dos EUA (N. da Califórnia) us-west-1

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2

África (Cidade do Cabo) af-south-1

Ásia-Pacífico (Hong Kong) ap-east-1

Ásia-Pacífico (Jacarta) ap-southeast-3
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Nome da região Região

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-southeast-1

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1

Canadá (Central) ca-central-1

Europa (Frankfurt) eu-central-1

Europa (Irlanda) eu-west-1

Europa (Londres) eu-west-2

Europa (Milão) eu-south-1

Europa (Paris) eu-west-3

Europa (Estocolmo) eu-north-1

Oriente Médio (Bahrein) me-south-1

América do Sul (São Paulo) sa-east-1

Service Quotas
A ROSA usa cotas de serviço para Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon 
Elastic Load Balancing (ELB). Essas cotas estão listadas no namespace correspondente no console do 
Service Quotas.

Para as cotas do Amazon EC2 e do Amazon EBS na tabela a seguir, o ROSA exige uma cota maior do 
que a fornecida pelo serviço padrão. Para usar o ROSA, talvez seja necessário solicitar um aumento para 
essas cotas. Para obter mais informações, consulte Solicitar um aumento de cota no Guia do usuário do 
Service Quotas.

Important

Para instâncias padrão sob demanda (A, C, D Amazon EC2 I, M, R, T, Z) O ROSA requer 100 
vCPUs ou mais para a criação do cluster. Se você não aumentar essa cota, a criação do cluster 
falhará. Para aumentar a cota, abra o console Service Quotas e solicite um aumento da cota.

Name (Nome) Código de 
serviço

Padrão Mínimo 
necessário

Ajustável Descrição

Execução de 
instâncias 
padrão sob 
demanda (A, C, 
D, H, I, M, R, T, 
Z)

ec2 5 100 Sim Número 
máximo 
de vCPUs 
atribuídas às 
instâncias 
padrão sob 
demanda (A, C, 
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Name (Nome) Código de 
serviço

Padrão Mínimo 
necessário

Ajustável Descrição

D, H, I, M, R, T, 
Z)

O valor padrão 
de 5 vCPUs 
não é suficiente 
para criar 
clusters ROSA. 
O ROSA 
requer 100 
vCPUs para 
a criação do 
cluster.

Armazenamento 
de volumes de 
uso geral (gp3), 
em TiB

ebs 50 300 Sim A quantidade 
máxima 
agregada de 
armazenamento, 
em TiB, que 
pode ser 
provisionada 
em volumes 
SSD de uso 
geral (gp3) 
nessa região.

São 
necessários 
300 TiB de 
armazenamento 
para um 
desempenho 
ideal.

Armazenamento 
de volumes de 
uso geral (gp2), 
em TiB

ebs 50 300 Sim A quantidade 
máxima 
agregada de 
armazenamento, 
em TiB, que 
pode ser 
provisionada 
em volumes 
SSD de uso 
geral (gp2) 
nessa região.

São 
necessários 
300 TiB de 
armazenamento 
para um 
desempenho 
ideal.
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Name (Nome) Código de 
serviço

Padrão Mínimo 
necessário

Ajustável Descrição

Armazenamento 
de volumes 
de IOPS 
provisionadas 
(io1), em TiB

ebs 50 300 Sim A quantidade 
máxima 
agregada de 
armazenamento, 
em TiB, que 
pode ser 
provisionada 
em volumes 
SSD IOPS 
provisionados 
(io1) nessa 
região.

São 
necessários 
300 TiB de 
armazenamento 
para um 
desempenho 
ideal.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas pela AWS. Esses valores padrão são separados 
do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais 
informações, consulte Terminologia do Service Quotas no Guia do usuário do Service Quotas.

A ROSA usa as seguintes cotas padrão para Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS e Elastic Load 
Balancing.

Amazon EC2

• IPs elásticos do EC2-VPC

Amazon VPC

• VPCs por região
• Interfaces de rede por região
• Gateways da Internet por região

Amazon EBS

• Instantâneos por região
• IOPS para volumes de IOPS provisionadas (io1)

Elastic Load Balancing

• Classic
• Classic
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ebs/quotas/L-FD252861
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/intro.html#intro_getting-started
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ec2-service.html#limits_ec2
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/vpc-service.html#vpc-quotas
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ebs-service.html#limits_ebs
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ebs-service.html#limits_ebs
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/elb.html#limits_elastic_load_balancer
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/elb.html#limits_elastic_load_balancer
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Endpoints e cotas do Amazon Route 53
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Zonas hospedadas, registros, verificações de integridade, logs de consulta DNS, 
conjuntos de delegação reutilizáveis, políticas de tráfego e tags de alocação de 
custos

Ao usar os SDKsAWS CLI ou para enviar solicitações, você pode deixar a região e o endpoint não 
especificados ou especificar a região aplicável:

• Route 53 emAWS regiões diferentes das regiões de Pequim e Ningxia: especifique us-east-1 como a 
região.

• Route 53 nas regiões Pequim e Ningxia: especifique cn-northwest-1.

Ao usar a API Route 53 para enviar solicitações, use as mesmas regiões acima para assinar solicitações.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milão)

eu-south-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 route53.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 route53.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

route53.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

route53.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

route53.amazonaws.com HTTPS

América 
do Sul 
(São 
Paulo)

sa-east-1 route53.amazonaws.com HTTPS

Solicitações de registro de domínio

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 route53domains.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Solicitações para o Route 53 Resolver

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 route53resolver.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 route53resolver.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 route53resolver.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 route53resolver.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 route53resolver.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

route53resolver.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

route53resolver.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Solicitações de nomeação auto do Route 53

A nomenclatura auto do Amazon Route 53 foi lançada como um serviço separado,AWS Cloud Map. Para 
obter uma lista de endpoints de serviço, consulte Service endpoints (Endpoints de serviço) (p. 168). Para 
obter a documentação do AWS Cloud Map, consulte Documentação do AWS Cloud Map.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

VPCs da Amazon que você pode associar 
a uma zona hospedada privada

Cada região com 
suporte: 300

Sim O número máximo de 
Amazon VPCs que você 
pode associar a uma zona 
hospedada privada

Autorizações que permitem associar VPCs 
a uma zona hospedada criada por outra 
conta

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
autorizações que você pode 
criar para associar VPCs 
que foram criadas usando 
uma conta a uma zona 
hospedada que foi criada 
usando outra conta
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Blocos CIDR por coleção Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
blocos CIDR que você pode 
criar por coleção CIDR

Coleções CIDR Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
coleções CIDR que você 
pode criar por conta da

Verificações de integridade secundárias 
que uma verificação de integridade 
calculada pode monitorar

Cada região 
compatível: 255

Não O número máximo de 
exames de saúde infantil 
que um exame de saúde 
calculado pode monitorar

Limite de contagem de domínio Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
domínios que você pode 
registrar usando esta conta

Registros de geolocalização com o mesmo 
nome e tipo

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
registros que você pode 
criar que tenham uma 
política de roteamento 
de geolocalização e que 
tenham o mesmo nome e 
tipo

Registros de geoproximidade que têm o 
mesmo nome e tipo

Cada região 
compatível: 30

Não O número máximo de 
registros que você pode 
criar que tenham uma 
política de roteamento de 
geoproximidade e que 
tenham o mesmo nome e 
tipo

Verificações de integridade Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
verificações de saúde que 
você pode criar usando 
essa conta

Zonas hospedadas Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de zonas 
hospedadas que você pode 
criar usando essa conta

Zonas hospedadas que podem usar 
o mesmo conjunto de delegações 
reutilizáveis

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de zonas 
hospedadas que podem 
usar o mesmo conjunto de 
delegações reutilizáveis

Chaves de assinatura de chaves por zona 
hospedada

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
chaves de assinatura de 
chave que você pode criar 
por zona hospedada
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Registros de resposta com vários valores 
que têm o mesmo nome e tipo

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
registros que você pode 
criar que tenham uma 
política de roteamento 
de respostas com vários 
valores e que tenham o 
mesmo nome e tipo

Configurações do log de consultas por 
zona hospedada

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
configurações do log de 
consultas que você pode 
criar por zona hospedada

Registros por zona hospedada Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
registros que podem ser 
criados em uma zona 
hospedada

Conjuntos de delegações reutilizáveis Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
conjuntos de delegações 
reutilizáveis que você pode 
criar usando essa conta

Políticas de fluxo de tráfego Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
políticas de fluxo de tráfego 
que você pode criar usando 
essa conta

Registros de políticas de fluxo de tráfego Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
registros de políticas de 
fluxo de tráfego que podem 
ser criados usando essa 
conta

Versões da política de fluxo de tráfego por 
política de fluxo de tráfego

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
versões da política de fluxo 
de tráfego que você pode 
criar por política de fluxo de 
tráfego

Valores em um registro Cada região 
compatível: 400

Não O número máximo de 
valores que você pode 
adicionar a um registro

Registros ponderados que têm o mesmo 
nome e tipo

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
registros que você pode 
criar que tenham uma 
política de roteamento 
ponderada e que tenham o 
mesmo nome e tipo

As cotas a seguir são para o Route 53 Resolver.

Versão 1.0
930

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53/quotas/L-E209CC9F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53/quotas/L-A72C7724
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53/quotas/L-FC688E7C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53/quotas/L-628D5A56


Referência geral do AWS Guia de referência
Route 53

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Associações entre regras de resolução e 
VPCs porAWS região

Cada região 
compatível: 2.000

Sim Número máximo de 
associações entre regras de 
resolução e VPCs porAWS 
região

Associações de grupos de regras do 
Firewall DNS por VPC

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de regras do 
Firewall DNS que você pode 
associar a uma VPC.

Grupos de regras de firewall de DNS por 
região

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de regras do Firewall 
DNS por região.

Listas de domínio por conta da Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de listas 
de domínio para uma conta.

Domínios em um arquivo importado do S3 Cada região 
compatível: 250.000

Sim O número máximo de 
domínios que você pode 
importar de um único 
arquivo armazenado em um 
bucket do Amazon S3.

Domínios por conta da Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo de 
domínios que você pode 
especificar em todas as 
listas de domínios de uma 
conta.

Endereços IP por endpoint do resolvedor Cada região 
compatível: 6

Sim Número máximo de 
endereços IP por endpoint 
do resolvedor

Número máximo de endpoints de resolução 
porAWS região

Cada região 
compatível: 4

Sim Resolver endpoints porAWS 
região

Regras de resolução porAWS região Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de regras 
de resolução porAWS 
região

Regras em um grupo de regras do Firewall 
DNS

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
regras em um grupo de 
regras do Firewall DNS.

Endereços IP de destino por regra de 
resolvedor

Cada região 
compatível: 6

Não Número máximo de 
endereços IP de destino por 
regra de resolução

Para obter mais informações, consulte as cotas do Route 53 no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 
53.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-94E19253
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-02CC8B74
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-9FA3C0A4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-1B2BDF0A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-740A4B31
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-D2FE9758
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-4A669CC0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-51D8A1FB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotas/L-F763F4D9
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/DNSLimitations.html
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endpoints e cotas do Amazon Rou53 53 53 53 53 53 
53 53 53 53 53 53 53 53 53
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço da suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
mudança zonal zonal zonais
Para a API Route 53 ARC Zonal Shift, use os seguintes endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Características regionais
Ao usar os SDKsAWS CLI ou para enviar solicitações com a API Route 53 ARC Recovery Readiness
(para verificações de prontidão), a API de configuração de controle de recuperação ou a API de cluster de 
recuperação (para controle de roteamento), você deve especificar oRegião da AWS asus-west-2.

Para a API Route 53 ARC Recovery Readiness (para verificações de prontidão) ou a API de configuração 
de controle de recuperação, use os seguintes endpoints, respectivamente.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Região 
Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 route53 - recovery-readiness.amazonaws.com HTTPS

Região 
Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 rota 53-recovery-control-config .amazonaws.com HTTPS

Para a API Route 53 ARC Recovery Cluster, além de especificar a região comous-west-2, você também 
deve especificar um dos cinco endpoints regionais do cluster. O endpoint que você especificar deve ter 
como alvo o cluster Route 53 ARC que hospeda os controles de roteamento que você deseja obter ou 
atualizar o estado.

O Route 53 É uma boa prática tentar novamente com cada um dos endpoints de cluster disponíveis. Para 
saber mais, consulte Obter e atualizar estados de controle de roteamento usando a API e as melhores 
práticas para o Amazon Route 53 Application Recovery Controller no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Route 53 Application Recovery Controller.

A seguir estão exemplos dos endpoints regionais do cluster no Route 53 ARC.

Endpoint Região

https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com eu-west-1

https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com ap-northeast-1

https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com us-west-2

https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com us-east-1

https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com ap-southeast-2

Service Quotas
Para obter mais informações, consulte Cotas no Amazon Route 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

SageMaker Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Endpoints de serviço
A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que a Amazon SageMaker suporta 
para treinamento e implantação de modelos. Isso inclui criar e gerenciar instâncias de notebooks, trabalhos 
de treinamento, modelos, configurações de endpoint e endpoints.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que a Amazon SageMaker suporta 
para fazer solicitações de inferência em modelos hospedados SageMaker.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

runtime.sagemaker.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

runtime.sagemaker.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

runtime.sagemaker.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

runtime.sagemaker.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

runtime.sagemaker.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

runtime.sagemaker.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

runtime.sagemaker.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Dependendo de suas atividades e do uso de recursos ao longo do tempo, suas SageMaker cotas da 
Amazon podem ser diferentes das SageMaker cotas padrão listadas na tabela a seguir. As cotas padrão 
nesta página são baseadas em novas contas. Se você encontrar uma mensagem de erro informando que 
excedeu sua cota, use o console Service Quotas para solicitar um aumento. Para obter instruções sobre 
como solicitar um aumento de cota, consulte Solicitar um aumento de cota.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicativos Canvas em execução em 
instâncias ml.m5.4xlarge

Cada região 
compatível: 10 por 
hora

Sim Aplicativos Canvas em 
execução em instâncias 
ml.m5.4xlarge

Aplicativos Canvas em execução em 
instâncias do sistema

Cada região 
compatível: 10 por 
hora

Sim Aplicativos Canvas em 
execução em instâncias do 
sistema

Maior tempo de execução para um trabalho 
de processamento

Cada região com 
suporte: 432.000 
segundos

Não Maior tempo de execução 
para um trabalho de 
processamento

Maior tempo de execução para um trabalho 
de treinamento

Cada região com 
suporte: 432.000 
segundos

Não Maior tempo de execução 
para um trabalho de 
treinamento

Tempo de execução mais longo para 
um trabalho do AutoML, da criação ao 
encerramento

Cada região 
compatível: 
2.592.000 segundos

Não Tempo de execução mais 
longo para um trabalho 
do AutoML, da criação ao 
encerramento

Tamanho máximo do conjunto de dados 
em que a tarefa AutoML pode ser 
executada

Cada região 
compatível: 100

Não Tamanho máximo do 
conjunto de dados em que 
a tarefa AutoML pode ser 
executada

Número máximo de definições de fluxo A2I Cada região 
compatível: 100 por 
hora

Sim Número máximo de 
definições de fluxo A2I
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de UIs de tarefas 
humanas A2I

Cada região 
compatível: 100 por 
hora

Sim Número máximo de UIs de 
tarefas humanas A2I

Número máximo de trabalhos de rotulagem 
do Ground Truth Streaming

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim Número máximo de 
trabalhos de rotulagem do 
Ground Truth Streaming

Número máximo de trabalhos de 
etiquetagem da Ground Truth

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim Número máximo de 
trabalhos de etiquetagem da 
Ground Truth

Número máximo de grupos de Package de 
SageMaker modelos permitidos por conta

Cada região 
compatível: 250 por 
hora

Sim Número máximo de grupos 
de Package de SageMaker 
modelos permitidos por 
conta

Número máximo de SageMaker projetos 
permitidos por conta

Cada região 
compatível: 500

Não Número máximo de 
SageMaker projetos 
permitidos por conta

Número máximo de SageMakerImage 
imagens permitido por conta

Cada região 
compatível: 250 por 
hora

Sim Número máximo de 
SageMakerImage imagens 
permitido por conta

Número máximo de espaços do Studio por 
domínio

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de 
espaços do Studio por 
domínio

Número máximo de perfis de usuário do 
Studio por domínio

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de perfis 
de usuário por domínio

Número máximo de trabalhos simultâneos 
do AutoML

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim Número máximo de 
trabalhos simultâneos do 
AutoML

Número máximo de execuções simultâneas 
de pipeline permitidas por conta

Cada região 
compatível: 20 por 
hora

Sim Número máximo de 
execuções simultâneas 
de pipeline permitidas por 
conta

Número máximo permitido de trabalhos de 
exportação de placas modelo em execução 
simultânea por conta.

Cada região 
compatível: 20 por 
hora

Sim Número máximo permitido 
de trabalhos de exportação 
de cartões de modelo em 
execução simultânea por 
conta

Número máximo de objetos do conjunto de 
dados por tarefa de rotulagem

Cada região com 
suporte: 10.000

Não Número máximo de objetos 
do conjunto de dados por 
tarefa de rotulagem

Número máximo de planos de implantação 
que podem ser criados simultaneamente

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de 
planos de implantação 
que podem ser criados 
simultaneamente
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de frotas de dispositivos Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de frotas 
de dispositivos

Número máximo de dispositivos Cada região 
compatível: 400 por 
hora

Sim Número máximo de 
dispositivos

Número máximo de trabalhos de ajuste 
de hiperparâmetros que podem ser 
executados simultaneamente em parallel

Cada região 
compatível: 4

Não Número máximo de 
trabalhos de ajuste de 
hiperparâmetros que 
podem ser executados 
simultaneamente em 
parallel

Número máximo de instâncias por endpoint Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número máximo de 
instâncias por endpoint

Número máximo de instâncias por trabalho 
de processamento

Cada região 
compatível: 20

Não Número máximo de 
instâncias por trabalho de 
processamento

Número máximo de instâncias por trabalho 
de treinamento local

Cada região 
compatível: 20

Não Número máximo de 
instâncias por trabalho de 
treinamento local

Número máximo de instâncias por trabalho 
de treinamento

Cada região 
compatível: 20

Não Número máximo de 
instâncias por trabalho de 
treinamento

Número máximo de versões de placa 
modelo permitido por conta.

Cada região 
compatível: 100 por 
hora

Sim Número máximo de versões 
de placa modelo permitido 
por conta

Número máximo de trabalhos de 
compilação parallel

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de 
trabalhos de compilação 
parallel

Número máximo de implantações parallel 
de borda

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo de 
implantações parallel de 
borda

Número máximo de trabalhos de 
empacotamento de bordas parallel

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Número máximo 
de trabalhos de 
empacotamento de bordas 
parallel

Número máximo de parâmetros permitidos 
por tubulação

Cada região 
compatível: 200

Não Número máximo de 
parâmetros permitidos por 
tubulação

Número máximo de pipelines permitidos 
por conta

Cada região 
compatível: 500

Não Número máximo de 
pipelines permitidos por 
conta
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Número máximo de aplicativos do Studio 
em execução por domínio

Cada região 
compatível: 40

Sim Número máximo de 
aplicativos em execução por 
domínio

Número máximo de endpoints sem servidor Cada região 
compatível: 5 por 
hora

Sim Número máximo de 
variantes sem servidor em 
endpoints ativos

Número máximo de etapas permitidas por 
tubulação

Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de etapas 
permitidas por tubulação

Número máximo de trabalhos de 
treinamento: cada trabalho de ajuste de 
hiperparâmetros pode ser executado em 
parallel ao mesmo tempo

Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de 
trabalhos de treinamento: 
cada trabalho de ajuste de 
hiperparâmetros pode ser 
executado em parallel ao 
mesmo tempo

Número máximo de trabalhos de 
treinamento que cada trabalho de ajuste de 
hiperparâmetros pode criar

Cada região 
compatível: 750

Não Número máximo de 
trabalhos de treinamento 
que cada trabalho de ajuste 
de hiperparâmetros pode 
criar

Número máximo de trabalhos de 
treinamento que cada trabalho de ajuste 
de hiperparâmetros com estratégia de 
pesquisa aleatória pode criar

Cada região 
compatível: 750

Não Número máximo de 
trabalhos de treinamento 
que cada trabalho de ajuste 
de hiperparâmetros com 
estratégia de pesquisa 
aleatória pode criar

Tamanho máximo do conjunto de dados 
subamostrado em que a tarefa AutoML 
pode ser executada

Cada região 
compatível: 5

Não Tamanho máximo do 
conjunto de dados 
subamostrado em que a 
tarefa AutoML pode ser 
executada

Simultaneidade total máxima que pode 
ser alocada em todos os endpoints sem 
servidor

Cada região 
compatível: 10

Sim Simultaneidade total 
máxima que pode ser 
alocada em todas as 
variantes de endpoint sem 
servidor

Número de aceleradores de inferência 
elástica em terminais ativos

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim Número de aceleradores 
de inferência elástica em 
terminais ativos

Número de aceleradores de inferência 
elásticos em todas as instâncias do 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim Número de aceleradores 
de inferência elásticos em 
todas as instâncias do 
notebook

Número de instâncias em endpoints ativos Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número de instâncias em 
endpoints ativos
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Número de instâncias em todas as tarefas 
de processamento

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número de instâncias 
em todas as tarefas de 
processamento

Número de instâncias em todos os 
trabalhos de treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número de instâncias 
em todos os trabalhos de 
treinamento local

Número de instâncias em todos os 
trabalhos de treinamento

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número de instâncias 
em todos os trabalhos de 
treinamento

Número de instâncias em todos os 
trabalhos de transformação

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim Número de instâncias 
em todos os trabalhos de 
transformação

Número de equipes de trabalho Cada região 
compatível: 25

Não Número de equipes de 
trabalho

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.12xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.18xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.18xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.24xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.4xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.9xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.9xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.large

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.large

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.c5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.c5.xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.12xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.16xlarge
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SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.4xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.8xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.g4dn.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.g4dn.xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.12xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.16xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.24xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.4xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.4xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.8xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.large

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.large

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5.xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.12xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.16xlarge
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SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.24xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.4xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.4xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.8xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.large

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.large

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.m5d.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.m5d.xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.p3.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.p3.16xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.p3.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.p3.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.p3.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.p3.8xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.p3dn.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.p3dn.24xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.p4d.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.p4d.24xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.12xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.16xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.24xlarge
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SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.4xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.8xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.large

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.large

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.r5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.r5.xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.2xlarge

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.large

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.large

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.medium

Cada região 
compatível: 2 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.medium

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.micro

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.micro

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.small

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.small

SessionGateway Aplicativos R em 
execução na instância ml.t3.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim SessionGateway Aplicativos 
R em execução na instância 
ml.t3.xlarge

StudioServerPro Aplicativos R em 
execução em instâncias ml.c5.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim StudioServerPro Aplicativos 
R em execução em 
instâncias ml.c5.4xlarge

StudioServerPro Aplicativos R em 
execução em instâncias ml.c5.9xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim StudioServerPro Aplicativos 
R em execução em 
instâncias ml.c5.9xlarge

Taxa de CreateEndpoint solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateEndpoint solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.
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Taxa de CreateEndpointConfig solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateEndpointConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de CreateModel solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateModel solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de CreateNotebookInstance 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateNotebookInstance 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de 
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de 
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de CreateStudioLifecycleConfig 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateStudioLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de CreateTrainingJob solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateTrainingJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de CreateTransformJob solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
CreateTransformJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DeleteEndpoint solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteEndpoint solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.
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Taxa de DeleteEndpointConfig solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteEndpointConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DeleteModel solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteModel solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de DeleteNotebookInstance 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteNotebookInstance 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de 
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DeleteStudioLifecycleConfig 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
DeleteStudioLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeEndpoint solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo 
de DescribeEndpoint 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeEndpointConfig 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeEndpointConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeModel solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeModel solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de 
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.
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Taxa de DescribeStudioLifecycleConfig 
solicitações

Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeStudioLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeTrainingJob solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeTrainingJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeTransformJob solicitações Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
DescribeTransformJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de InvokeEndpoint solicitações Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
InvokeEndpoint solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListEndpointConfigs solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListEndpointConfigs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListEndpoints solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListEndpoints solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListModels solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListModels solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListMonitoringAlertHistory 
solicitações

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListMonitoringAlertHistory 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListMonitoringAlerts solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListMonitoringAlerts 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.
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Taxa de 
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 
solicitações

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListNotebookInstances solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListNotebookInstances 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListStudioLifecycleConfigs 
solicitações

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListStudioLifecycleConfigs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListTrainingJobs solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo 
de ListTrainingJobs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListTransformJobs solicitações Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
ListTransformJobs 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de StartNotebookInstance 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StartNotebookInstance 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de StopNotebookInstance solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopNotebookInstance 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de StopTrainingJob solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de StopTrainingJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de StopTransformJob solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
StopTransformJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.
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Taxa de UpdateEndpoint solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateEndpoint solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de 
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de UpdateMonitoringAlert solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateMonitoringAlert 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de UpdateNotebookInstance 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateNotebookInstance 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de 
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de UpdateTrainingJob solicitações Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
UpdateTrainingJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Tamanho do volume do EBS para uma 
instância de trabalho de processamento

Cada região 
compatível: 1.024

Não Tamanho do volume do 
EBS para uma instância

Tamanho do volume do EBS para uma 
instância de trabalho de treinamento

Cada região 
compatível: 1.024

Não Tamanho do volume do 
EBS para uma instância

Tamanho do volume do EBS para uma 
instância de trabalho de transformação

Cada região 
compatível: 1.024

Não Tamanho do volume do 
EBS para uma instância de 
trabalho de transformação

Aplicativos do Studio Jupyter em execução 
em instâncias do sistema

Cada região 
compatível: 10

Sim Aplicativos Jupyter em 
execução em instâncias do 
sistema

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.18xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.18xlarge
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KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.9xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.9xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.large

Cada região 
compatível: 1 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.large

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.c5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.c5.xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.16xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g4dn.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g4dn.xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.16xlarge
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KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.48xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.48xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.4xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.g5.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.g5.xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.16xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.4xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.large

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.large

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5.xlarge
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KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.16xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.4xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.large

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.large

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.m5d.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.m5d.xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.p3.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.p3.16xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.p3.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.p3.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.p3.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.p3.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.p3dn.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
executados na instância 
ml.p3dn.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução em instâncias ml.p4d.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
do Studio em execução em 
instâncias ml.p4d.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução em instâncias ml.p4de.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim Nenhuma descrição 
disponível
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KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.12xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.12xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.16xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.16xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.24xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.24xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.2xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.4xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.4xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.8xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.8xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.large

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.large

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.r5.xlarge

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.r5.xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.t3.2xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.t3.2xlarge

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.t3.large

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.t3.large

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.t3.medium

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.t3.medium

KernelGateway Aplicativos do Studio em 
execução na instância ml.t3.xlarge

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim KernelGateway Aplicativos 
em execução na instância 
ml.t3.xlarge

Horário em que as execuções do pipeline 
expiram

Cada região 
compatível: 672

Não Horário em que as 
execuções do pipeline 
expiram

Tamanho total do volume do EBS em GB 
em todas as instâncias do notebook

Cada região com 
suporte: 102.400

Não Tamanho total do volume 
do EBS em GB em todas as 
instâncias do notebook
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Total de domínios Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim Total de domínios

Número total de experimentos permitidos, 
excluindo aqueles criados automaticamente 
por SageMaker

Cada região com 
suporte: 5.000

Não Número total de 
experimentos permitidos, 
excluindo aqueles criados 
automaticamente por 
SageMaker

Número total de instâncias de notebook Cada região 
compatível: 8 por 
hora

Sim Número total de instâncias 
de notebook

Número total de componentes de teste 
permitidos em um SageMaker contexto, 
excluindo aqueles criados automaticamente 
por SageMaker

Cada região 
compatível: 20.000

Não Número total de 
componentes de teste 
permitidos em um 
SageMaker contexto, 
excluindo aqueles criados 
automaticamente por 
SageMaker

Número total de componentes de teste 
permitidos em um único teste, excluindo 
aqueles criados automaticamente por 
SageMaker

Cada região 
compatível: 50

Não Número total de 
componentes de teste 
permitidos em um único 
teste, excluindo aqueles 
criados automaticamente 
por SageMaker

Número total de ensaios aos quais um 
único componente de teste pode ser 
associado

Cada região 
compatível: 500

Não Número total de ensaios 
aos quais um único 
componente de teste pode 
ser associado

Número total de ensaios permitidos em 
um único experimento, excluindo aqueles 
criados automaticamente por SageMaker

Cada região com 
suporte: 300

Não Número total de ensaios 
permitidos em um 
único experimento, 
excluindo aqueles criados 
automaticamente por 
SageMaker

ml.c4.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c4.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c4.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c4.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B683BCB0
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ml.c4.2xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c4.2xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c4.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c4.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c4.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c4.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c4.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c4.4xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c4.4xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c4.4xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.4xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c4.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para uso em 
terminais

ml.c4.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c4.8xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c4.8xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-72EF9D60
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-589B0DBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-605A110B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-27768634
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6F6C723E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C087612A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-505634D0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FBB7E9CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-90765203
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DF052B7B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D0B132AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-58B96098
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C5B2C408
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ml.c4.8xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c4.8xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c4.8xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.8xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c4.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.large para uso em 
terminais

ml.c4.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para uso em 
terminais

ml.c4.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c4.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.c4.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c4.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c4.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c4.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c4.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c5.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.12xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.18xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.18xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para uso de 
instâncias de notebook
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ml.c5.18xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c5.18xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5.18xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5.18xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.c5.18xlarge para o uso do trabalho de 
transformação

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.18xlarge para 
o uso do trabalho de 
transformação

ml.c5.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.24xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c5.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5.2xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5.2xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c5.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c5.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para uso em 
terminais
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ml.c5.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c5.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5.4xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5.4xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c5.4xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.4xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c5.9xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.9xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5.9xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.c5.9xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5.9xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5.9xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c5.9xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.9xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c5.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.large para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-96B75525
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ml.c5.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para uso em 
terminais

ml.c5.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c5.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.c5d.18xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.18xlarge para uso 
em terminais

ml.c5d.18xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.18xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5d.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c5d.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c5d.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5d.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c5d.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5d.9xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.9xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E9EE5599
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ml.c5d.9xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.9xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5d.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.large para uso em 
terminais

ml.c5d.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5d.xlarge para uso em 
terminais

ml.c5d.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.c5d.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.c5n.18xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.18xlarge para uso 
em terminais

ml.c5n.18xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.18xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.c5n.18xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.18xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.c5n.18xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.18xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.c5n.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c5n.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5n.2xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.2xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.c5n.2xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.2xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.c5n.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c5n.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9944ECC4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-919688C1
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ml.c5n.4xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.4xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.c5n.4xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.4xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.c5n.9xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.9xlarge para uso em 
terminais

ml.c5n.9xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.9xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5n.9xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.9xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.c5n.9xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.9xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.c5n.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.large para uso em 
terminais

ml.c5n.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.xlarge para uso em 
terminais

ml.c5n.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.c5n.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.c5n.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c5n.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.c6g.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.12xlarge para uso 
em terminais

ml.c6g.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.16xlarge para uso 
em terminais

ml.c6g.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.2xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E215EF33
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ml.c6g.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c6g.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.8xlarge para uso em 
terminais

ml.c6g.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.large para uso em 
terminais

ml.c6g.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6g.xlarge para uso em 
terminais

ml.c6gd.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.12xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gd.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.16xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gd.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.2xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gd.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.4xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gd.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.8xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gd.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.large para uso em 
terminais

ml.c6gd.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gd.xlarge para uso em 
terminais

ml.c6gn.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.12xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gn.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.16xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gn.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.2xlarge para uso 
em terminais
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ml.c6gn.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.4xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gn.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.8xlarge para uso 
em terminais

ml.c6gn.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.large para uso em 
terminais

ml.c6gn.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6gn.xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.12xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.16xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.24xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.32xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.32xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.8xlarge para uso em 
terminais

ml.c6i.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.large para uso em 
terminais

ml.c6i.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c6i.xlarge para uso em 
terminais

ml.c7g.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.12xlarge para uso 
em terminais
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ml.c7g.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.16xlarge para uso 
em terminais

ml.c7g.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.2xlarge para uso em 
terminais

ml.c7g.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.4xlarge para uso em 
terminais

ml.c7g.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.8xlarge para uso em 
terminais

ml.c7g.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.large para uso em 
terminais

ml.c7g.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.c7g.xlarge para uso em 
terminais

ml.eia1.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.large para uso em 
terminais

ml.eia1.large para uso do tipo acelerador 
de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.large para uso do 
tipo Accelerator

ml.eia1.medium para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.medium para uso 
em terminais

ml.eia1.medium para uso do tipo 
acelerador de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.medium para uso do 
tipo Accelerator

ml.eia1.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.xlarge para uso em 
terminais

ml.eia1.xlarge para uso do tipo acelerador 
de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia1.xlarge para uso do 
tipo Accelerator

ml.eia2.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.large para uso em 
terminais

ml.eia2.large para uso do tipo acelerador 
de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.large para uso do 
tipo Accelerator
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ml.eia2.medium para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.medium para uso 
em terminais

ml.eia2.medium para uso do tipo 
acelerador de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.medium para uso do 
tipo Accelerator

ml.eia2.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.xlarge para uso em 
terminais

ml.eia2.xlarge para uso do tipo acelerador 
de instâncias de notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.eia2.xlarge para uso do 
tipo Accelerator

ml.g4dn.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para uso 
em terminais

ml.g4dn.12xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para uso 
de instâncias de notebook

ml.g4dn.12xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.g4dn.12xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.g4dn.12xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g4dn.12xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para 
treinar o uso de piscinas 
aquecidas

ml.g4dn.12xlarge para o uso do trabalho de 
transformação

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.12xlarge para 
o uso do trabalho de 
transformação

ml.g4dn.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para uso 
em terminais

ml.g4dn.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para uso 
de instâncias de notebook

ml.g4dn.16xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para 
processar o uso do trabalho

Versão 1.0
967

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-77C35A0F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C2D5FF36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-448C2416
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A394C7DA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-07BEB181
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-47461EBA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6C7C4F4E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-199558F0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7BD2C9FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CB4A3655
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BA5C7A54
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8679F6F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-64067773
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-47F095C9


Referência geral do AWS Guia de referência
SageMaker

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ml.g4dn.16xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.g4dn.16xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g4dn.16xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para 
treinar o uso de piscinas 
aquecidas

ml.g4dn.16xlarge para o uso do trabalho de 
transformação

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.16xlarge para 
o uso do trabalho de 
transformação

ml.g4dn.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para uso 
em terminais

ml.g4dn.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g4dn.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.g4dn.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.g4dn.2xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g4dn.2xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g4dn.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.g4dn.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para uso 
em terminais

ml.g4dn.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g4dn.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para 
processar o uso do trabalho
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ml.g4dn.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.g4dn.4xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g4dn.4xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g4dn.4xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.4xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.g4dn.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para uso 
em terminais

ml.g4dn.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g4dn.8xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.g4dn.8xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.g4dn.8xlarge para treinamento no uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g4dn.8xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g4dn.8xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.8xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.g4dn.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para uso em 
terminais

ml.g4dn.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g4dn.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para 
processar o uso do trabalho
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ml.g4dn.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g4dn.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g4dn.xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g4dn.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g4dn.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.g5.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.12xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.12xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.12xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.12xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.12xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.12xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.12xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.12xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.12xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g5.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.16xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.16xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.16xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.16xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.16xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.16xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.16xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.16xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas
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ml.g5.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.24xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.24xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.24xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.24xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.24xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.24xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.24xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.g5.24xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.24xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g5.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.2xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.2xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.2xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.2xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.g5.48xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.48xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.48xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.48xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.48xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.48xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.48xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.48xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho
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ml.g5.48xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.48xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.g5.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.4xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.4xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.4xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.4xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.4xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.g5.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.8xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.8xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.8xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.g5.8xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.8xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.8xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.8xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.g5.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.xlarge para uso em 
terminais

ml.g5.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.g5.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7D217E5D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1B9A48D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-127D4C65
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DB4D51CF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE869B40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-88E48241
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-065D610E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5D8382CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DD18D5D6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-43F5FC95
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-40E8018C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1928E07B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E8917BB7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DE07CBDF
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ml.g5.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.g5.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.g5.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.inf1.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.inf1.24xlarge para uso 
em terminais

ml.inf1.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.inf1.2xlarge para uso em 
terminais

ml.inf1.6xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.inf1.6xlarge para uso em 
terminais

ml.inf1.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.inf1.xlarge para uso em 
terminais

ml.m4.10xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para uso em 
terminais

ml.m4.10xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m4.10xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m4.10xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m4.10xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m4.10xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.m4.10xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.10xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m4.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B6D80D9C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8E6F4665
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F971E784
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-495AAEE0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-574C8A05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B2B3BA64
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C4008A6B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CEEF9A6E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BB72E7FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C17B05C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D35E48B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1BF9151C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-63443CBC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCA7D0DE
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ml.m4.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m4.16xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m4.16xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m4.16xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m4.16xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.m4.16xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.16xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m4.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para uso em 
terminais

ml.m4.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m4.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m4.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m4.2xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m4.2xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m4.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m4.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85E60595
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ED93A43F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A50827DD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7CE983F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F4F08D88
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FEDBA4C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6198DF25
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CE6894AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0309C694
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE159C34
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D589112D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E312D77E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5B86ED31
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3727EAE2
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ml.m4.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m4.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m4.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m4.4xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.m4.4xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m4.4xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.4xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m4.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para uso em 
terminais

ml.m4.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m4.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.m4.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m4.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m4.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m4.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m4.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m5.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BE78F29C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B3FC00CD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7D166A0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E60A61DF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CF81ED81
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F5255E9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-97CF11BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E1249695
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F97C6864
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2ECAA15F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A373146E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AFEEB9EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DAB6AA41
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A9F2A8B3
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ml.m5.12xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5.12xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m5.12xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.12xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m5.12xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.m5.12xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.12xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m5.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.16xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.24xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5.24xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m5.24xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.24xlarge para treinamento no uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para 
treinamento no uso do 
trabalho

ml.m5.24xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.m5.24xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.24xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9AD04286
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BC1C7D38
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-29B03627
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6F6C8949
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-34594662
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-76A7309C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-54462FCC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-329751EB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD97DD7F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E2E903C6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D0EA3DC8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-56C564CA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B21D8B36
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5F2D4124
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ml.m5.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m5.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.2xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m5.2xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m5.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m5.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.m5.4xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.4xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m5.4xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m5.4xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.4xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

Versão 1.0
977

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C88C8F13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-95E39457
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1D84B9D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4A823FAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD0A282D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1686EE8B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F5689004
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E2649D46
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-862C1E14
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-379E85A3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2A6ACFF7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AFB011B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-03767DF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3E1C9273
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ml.m5.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.8xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.large para uso em 
terminais

ml.m5.large para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.large para processar 
o uso do trabalho

ml.m5.large para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.m5.large para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.large para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.large para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m5.large para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.large para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m5.large para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.large para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.m5.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para uso em 
terminais

ml.m5.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.m5.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.m5.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.m5.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.m5.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-92566F3C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-614B09FD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8541302D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-29688C85
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-611FA074
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2DD73636
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-236AE59F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2F737F8D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-76AB2C05
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0307F515
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4CEE6BA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CCE2AFA6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0BEF44E8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7939E4EC
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ml.m5d.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.12xlarge para uso 
em terminais

ml.m5d.12xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.12xlarge para uso 
de instâncias de notebook

ml.m5d.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.16xlarge para uso 
em terminais

ml.m5d.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.16xlarge para uso 
de instâncias de notebook

ml.m5d.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.24xlarge para uso 
em terminais

ml.m5d.24xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.24xlarge para uso 
de instâncias de notebook

ml.m5d.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.2xlarge para uso em 
terminais

ml.m5d.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5d.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.4xlarge para uso em 
terminais

ml.m5d.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5d.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.8xlarge para uso em 
terminais

ml.m5d.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5d.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.large para uso em 
terminais

ml.m5d.large para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.m5d.large para uso de 
instâncias de notebook
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B7AC53F5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1DD0FB59
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F6E740CB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-26EB4EC7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-24B12C23
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-956703D9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8F28AFFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6829423A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2BF1C629
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EDE09F63
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A7702AF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AEB45880
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-98F45D48
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-195A207B
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ml.m5d.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5d.xlarge para uso em 
terminais

ml.m5d.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.m5d.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.m5dn.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.12xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.16xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.24xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.2xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.4xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.8xlarge para uso 
em terminais

ml.m5dn.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.large para uso em 
terminais

ml.m5dn.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5dn.xlarge para uso em 
terminais

ml.m5n.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.12xlarge para uso 
em terminais

ml.m5n.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.16xlarge para uso 
em terminais

ml.m5n.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.24xlarge para uso 
em terminais

ml.m5n.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.2xlarge para uso em 
terminais

Versão 1.0
980

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3E65B286
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7AA0FEE8
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5EF89E74
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D075BB65
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-62190228
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DCC57354
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-EC92C7B3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-178948BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7597F90B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D16917AC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DEF2CD40
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2B921E27
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A2C9F8F4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F8B07B25
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ml.m5n.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.4xlarge para uso em 
terminais

ml.m5n.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.8xlarge para uso em 
terminais

ml.m5n.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.large para uso em 
terminais

ml.m5n.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m5n.xlarge para uso em 
terminais

ml.m6g.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6g.12xlarge para uso 
em terminais

ml.m6g.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6g.16xlarge para uso 
em terminais

ml.m6g.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6g.2xlarge para uso em 
terminais

ml.m6g.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6g.4xlarge para uso em 
terminais

ml.m6g.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6g.8xlarge para uso em 
terminais

ml.m6g.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.m6g.large para uso em 
terminais

ml.m6g.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.m6g.xlarge para uso em 
terminais

ml.m6gd.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.12xlarge para uso 
em terminais

ml.m6gd.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.16xlarge para uso 
em terminais

ml.m6gd.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.2xlarge para uso 
em terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-63D6BD37
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F61C5BC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AD7FD6A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-943961F3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9D10CA98
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AF1BC9E1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCBC84AA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8EE25AE3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DE9841A6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C1E62DF0
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D2AAC6C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B25B9B93
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B46EE84C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AB53E0CA
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ml.m6gd.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.4xlarge para uso 
em terminais

ml.m6gd.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.8xlarge para uso 
em terminais

ml.m6gd.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.large para uso em 
terminais

ml.m6gd.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.m6gd.xlarge para uso em 
terminais

ml.p2.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para uso em 
terminais

ml.p2.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p2.16xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.p2.16xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p2.16xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.p2.16xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.p2.16xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.16xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p2.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para uso em 
terminais

ml.p2.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p2.8xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para 
processar o uso do trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CCA2CA42
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-95B12835
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1630284B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4F185009
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B638D452
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-39F2D553
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-756F8AFB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2E99C6D1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7FC32A75
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D3D338A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F6E213E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BD0BDFDA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AC3A6D59
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CA14F686
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ml.p2.8xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p2.8xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.p2.8xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.p2.8xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.8xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p2.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para uso em 
terminais

ml.p2.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p2.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.p2.xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p2.xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.p2.xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.p2.xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p2.xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p3.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para uso em 
terminais

ml.p3.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p3.16xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para 
processar o uso do trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-ACF1D2B2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-33BA8B57
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-59DEBE1F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0C630A26
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FD469689
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BBB3C62F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-61E3D6FC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-21545BA5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5585E645
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6C5BAAA9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-89843D09
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6A85BC13
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4689E606
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C5621FC4
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ml.p3.16xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p3.16xlarge para treinamento de uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.p3.16xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.p3.16xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.16xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p3.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para uso em 
terminais

ml.p3.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p3.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.p3.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p3.2xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.p3.2xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.p3.2xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.2xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p3.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para uso em 
terminais

ml.p3.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.p3.8xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para 
processar o uso do trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D58A90BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A99E0304
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-763CF8E3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A0B4500D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1623D0BE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1F4A5AAB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0323EDB4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2D4C6493
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D438008E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E3709F6E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-45F58E7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CB985DC5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-619D6E43
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-23EDF20C
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ml.p3.8xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.p3.8xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.p3.8xlarge para treinar o uso de piscinas 
aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para treinar o 
uso de piscinas aquecidas

ml.p3.8xlarge para transformar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3.8xlarge para 
transformar o uso do 
trabalho

ml.p3dn.24xlarge para uso de instâncias de 
notebooks

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3dn.24xlarge para uso 
de instâncias de notebooks

ml.p3dn.24xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3dn.24xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.p3dn.24xlarge para treinamento de uso 
do trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3dn.24xlarge para 
treinamento de uso do 
trabalho

ml.p3dn.24xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p3dn.24xlarge para 
treinar o uso de piscinas 
aquecidas

ml.p4d.24xlarge Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p4d.24xlarge

ml.p4d.24xlarge para o uso de trabalhos de 
treinamento no local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p4d.24xlarge para o uso 
de trabalhos de treinamento 
no local

ml.p4d.24xlarge para o uso do trabalho de 
treinamento

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p4d.24xlarge para o uso 
do trabalho de treinamento

ml.p4d.24xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p4d.24xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.p4de.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.p4de.24xlarge para uso 
em terminais

ml.r5.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.12xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-0201B959
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-558F1246
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5CA5BEE6
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F93088C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-2E21A1FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-477D3300
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8DCA2E97
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D27958C4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09F79647
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09D56C4F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-09B4A649
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A8827666
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-456B4C5F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-23FF30BF
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ml.r5.12xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.12xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.12xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.12xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.r5.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.16xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.16xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.16xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.16xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.16xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.r5.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.24xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.24xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.24xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.24xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.24xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.r5.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.2xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.2xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.r5.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.4xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.4xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.4xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.4xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.4xlarge para 
processar o uso do trabalho
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-5869E902
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-20546400
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DCB12F9E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-924D392D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-06A1E8BB
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B03C553E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7FF3362
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A28AF48F
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-AA5E2462
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8CB23490
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-F0132B48
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DD362E80
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B74ED3C1
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E4F6EF77
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ml.r5.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.8xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.8xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.8xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.8xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.8xlarge para 
processar o uso do trabalho

ml.r5.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.large para uso em 
terminais

ml.r5.large para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.r5.large para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.large para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.large para processar o 
uso do trabalho

ml.r5.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.xlarge para uso em 
terminais

ml.r5.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 1 por 
hora

Sim ml.r5.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.r5.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.r5d.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.12xlarge para uso 
em terminais

ml.r5d.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.16xlarge para uso 
em terminais

ml.r5d.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.24xlarge para uso 
em terminais

ml.r5d.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.2xlarge para uso em 
terminais

ml.r5d.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.4xlarge para uso em 
terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-7DD21282
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DAE78A2A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-154D0022
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B156D5EC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-8BED04E5
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-43562353
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BCA2C892
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-85870296
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B2D8E643
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-283CDA96
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-CC329F7E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D71E726A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-A40ED4BA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C4DFBAA1
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ml.r5d.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.8xlarge para uso em 
terminais

ml.r5d.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.large para uso em 
terminais

ml.r5d.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5d.xlarge para uso em 
terminais

ml.r5dn.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.12xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.16xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.24xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.2xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.4xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.8xlarge para uso 
em terminais

ml.r5dn.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.large para uso em 
terminais

ml.r5dn.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5dn.xlarge para uso em 
terminais

ml.r5n.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.12xlarge para uso 
em terminais

ml.r5n.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.16xlarge para uso 
em terminais

ml.r5n.24xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.24xlarge para uso 
em terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-17BBB387
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E0299BF7
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-37CA4776
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-599D6573
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-1DA91421
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FF424265
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DDD9E4D2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DDDCDBAA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-E8AF0CC9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-842D5E10
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-48F0F627
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-9F47FCE3
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-C14C7B0C
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-944A1241
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ml.r5n.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.2xlarge para uso em 
terminais

ml.r5n.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.4xlarge para uso em 
terminais

ml.r5n.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.8xlarge para uso em 
terminais

ml.r5n.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.large para uso em 
terminais

ml.r5n.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r5n.xlarge para uso em 
terminais

ml.r6g.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.12xlarge para uso 
em terminais

ml.r6g.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.16xlarge para uso 
em terminais

ml.r6g.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.2xlarge para uso em 
terminais

ml.r6g.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.4xlarge para uso em 
terminais

ml.r6g.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.8xlarge para uso em 
terminais

ml.r6g.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.large para uso em 
terminais

ml.r6g.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6g.xlarge para uso em 
terminais

ml.r6gd.12xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.12xlarge para uso 
em terminais

ml.r6gd.16xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.16xlarge para uso 
em terminais
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-581DD22D
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-3070F0B4
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-54340DBD
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-FE3BF22B
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-4DD84AF9
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-DACE30FC
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-42EAE6FA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-862299A2
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-713F6743
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-BB73F76A
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-D7FE33BF
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-B8A3B4CE
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-177D4E91
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/sagemaker/quotas/L-6995701D
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ml.r6gd.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.2xlarge para uso 
em terminais

ml.r6gd.4xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.4xlarge para uso 
em terminais

ml.r6gd.8xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.8xlarge para uso 
em terminais

ml.r6gd.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.large para uso em 
terminais

ml.r6gd.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.r6gd.xlarge para uso em 
terminais

ml.t2.2xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.t2.2xlarge para uso em 
terminais

ml.t2.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t2.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.t2.large para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.t2.large para uso em 
terminais

ml.t2.large para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t2.large para uso de 
instâncias de notebook

ml.t2.para uso em terminais Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.t2.para uso em terminais

ml.t2.medium para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t2.medium para uso de 
instâncias de notebook

ml.t2.xlarge para uso em terminais Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.t2.xlarge para uso em 
terminais

ml.t2.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t2.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.t3.2xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t3.2xlarge para uso de 
instâncias de notebook
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

ml.t3.2xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.t3.2xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.t3.large para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t3.large para uso de 
instâncias de notebook

ml.t3.large para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.t3.large para processar o 
uso do trabalho

ml.t3.medium para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t3.medium para uso de 
instâncias de notebook

ml.t3.medium para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 4 por 
hora

Sim ml.t3.medium para 
processar o uso do trabalho

ml.t3.xlarge para uso de instâncias de 
notebook

Cada região 
compatível: 6 por 
hora

Sim ml.t3.xlarge para uso de 
instâncias de notebook

ml.t3.xlarge para processar o uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 2 por 
hora

Sim ml.t3.xlarge para processar 
o uso do trabalho

ml.trn1.2xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.2xlarge para uso em 
trabalhos de treinamento 
local

ml.trn1.2xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.2xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.trn1.2xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.2xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

ml.trn1.32xlarge para uso em trabalhos de 
treinamento local

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.32xlarge para 
uso em trabalhos de 
treinamento local

ml.trn1.32xlarge para treinamento, uso do 
trabalho

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.32xlarge para 
treinamento, uso do 
trabalho

ml.trn1.32xlarge para treinar o uso de 
piscinas aquecidas

Cada região 
compatível: 0 por 
hora

Sim ml.trn1.32xlarge para treinar 
o uso de piscinas aquecidas

AWS Secrets Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
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oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com

secretsmanager-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa combinada de solicitações 
de DeleteResourcePolicy 
GetResourcePolicy PutResourcePolicy,, e 
ValidateResourcePolicy API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
DeleteResourcePolicy 
solicitações de 
ValidateResourcePolicy 
API de GetResourcePolicy 
PutResourcePolicy,, e

Taxa combinada de solicitações de 
GetSecretValue API DescribeSecret e

Cada região 
compatível: 10.000 
por segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações DescribeSecret 
de GetSecretValue API de 
Listadas

Taxa combinada de 
solicitações de PutSecretValue 
RemoveRegionsFromReplication 
ReplicateSecretToRegion 
StopReplicationToReplica, UpdateSecret,, 
e UpdateSecretVersionStage API

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de 
UpdateSecretVersionStage 
API PutSecretValue 
RemoveRegionsFromReplication 
ReplicateSecretToRegion 
StopReplicationToReplica, 
UpdateSecret,, e 
combinadas.

Taxa combinada de solicitações de 
RestoreSecret API de API de

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de 
RestoreSecret API de

Taxa combinada de solicitações de 
CancelRotateSecret API RotateSecret e

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações RotateSecret de 
CancelRotateSecret API de 
Listadas

Taxa combinada de solicitações de 
UntagResource API TagResource e

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações TagResource 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
de UntagResource API de 
Listadas

Taxa de solicitações de CreateSecret API 
de

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de 
CreateSecret API de

Taxa de solicitações de DeleteSecret API 
de

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de DeleteSecret 
API de

Taxa de solicitações de 
GetRandomPassword API de

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de 
GetRandomPassword API 
de

Taxa de solicitações de 
ListSecretVersionIds API de

Cada região 
compatível: 50 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de 
ListSecretVersionIds API de

Taxa de solicitações de ListSecrets API de Cada região 
compatível: 100 por 
segundo

Não O máximo de transações 
por segundo para 
solicitações de ListSecrets 
API de

Comprimento de política baseada em 
recurso

Cada região 
compatível: 20.480

Não O número máximo de 
caracteres em uma política 
de permissões baseada 
em recurso anexada a um 
segredo.

Tamanho de valor secreto Cada região 
compatível: 65.536 
Bytes

Não O tamanho máximo de um 
valor secreto criptografado. 
Se o valor secreto for uma 
string, esse tamanho será 
referente ao número de 
caracteres permitidos no 
valor secreto.

Segredos Cada região 
compatível: 500.000

Não O número máximo de 
segredos em cada região da 
AWS dessa conta da AWS.

Preparação prévia de rótulos anexados em 
todas as versões de um segredo

Cada região 
compatível: 20

Não Número máximo de rótulos 
de preparação anexados 
entre todas as versões de 
um segredo.

Versões por segredo Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
versões de um segredo.
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Amazon Security Lake
Veja a seguir os endpoints de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço da AWS de forma 
programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços oferecem 
endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de serviço da 
AWS (p. 5).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 securitylake.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 securitylake.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 securitylake.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

securitylake.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 securitylake.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 securitylake.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 securitylake.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Security Hubendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
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de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 securityhub.us-east-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 securityhub.us-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 securityhub.us-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 securityhub.us-west-2.amazonaws.com

securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 securityhub.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 securityhub.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 securityhub.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 securityhub.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

securityhub.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

securityhub.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 securityhub.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 securityhub.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 securityhub.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 securityhub.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 securityhub.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 securityhub.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

securityhub.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

securityhub.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

securityhub.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 securityhub.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com

securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número da das contas-membro Security 
Hub contas-membro do da

Cada região com 
suporte: 11.000:

Não O número máximo de 
contas de membros do 
Security Hub que podem 
ser adicionadas para cada 
conta de administrador 
do Security Hub em cada 
região. Para adicionar mais 
de 5.000 contas, você deve 
entrar em contato com 
oAWS Support para permitir 
listar sua organização.

Número de convites pendentes do Security 
Hub

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
convites pendentes para 
contas de membros do 
Security Hub que podem 
ser enviados porAWS conta 
(conta de administrador do 
Security Hub) por região.

Número de ações personalizadas Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de ações 
personalizadas que podem 
ser criadas por conta da.

Número de insights personalizados do Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
insights personalizados que 
podem ser criados porAWS 
conta da.

Número de resultados de insights Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
resultados agregados 
retornados para a operação 
GetInsightsResults da API.

Security Hub da da da da da da da Cada região 
compatível: 90:

Não O número máximo de dias 
em que uma descoberta 
do Security Hub é salva. 
Isso ocorre 90 dias após a 
atualização mais recente 
ou 90 dias após a data 
de criação, se nenhuma 
atualização ocorrer.
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Para obter mais informações sobre cotas do Security Hub, consulte Cotas no GuiaAWS Security Hub do 
usuário.

AWS Security Token Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Por padrão, o AWS Security Token Service (AWS STS) está disponível como um serviço global e todas as 
solicitações STS vão para um único endpoint em https://sts.amazonaws.com . A AWS recomenda 
o uso de endpoints STS regionais para reduzir a latência, compilar a redundância e aumentar a validade 
do token de sessão. A maioria dos endpoints regionais estão ativos por padrão, mas você deve habilitar 
manualmente endpoints para algumas regiões, como Ásia-Pacífico (Hong Kong). Você pode desativar os 
endpoints STS para qualquer região que está habilitada por padrão se não pretende usá-la.

Para obter mais informações, consulte Ativar e desativar o AWS STS em uma região da AWS no Manual 
do usuário do IAM.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sts.us-east-2.amazonaws.com

sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 sts.us-east-1.amazonaws.com

sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 sts.us-west-1.amazonaws.com

sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sts.us-west-2.amazonaws.com

sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sts.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sts.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 sts.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sts.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 sts.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 sts.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sts.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Milão)

eu-south-1 sts.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 sts.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 sts.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 sts.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

sts.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sts.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

sts.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

América 
do Sul 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sts.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sts.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sts.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Este serviço não tem cotas.

AWS Server Migration Serviceendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sms.us-east-2.amazonaws.com

sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sms.us-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sms.us-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 sms.us-west-2.amazonaws.com

sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 sms.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sms.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sms.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sms.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sms.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sms.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

sms.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

sms.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sms.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sms.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 sms.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sms.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sms.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sms.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sms.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sms.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sms.us-gov-east-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sms.us-gov-west-1.amazonaws.com

sms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Migrações de VM simultâneas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
migrações simultâneas 
de VM (trabalhos de 
replicação) para esta conta 
na região atual da.

Duração do uso do serviço por VM em dias Cada região 
compatível: 90

Sim O número máximo de dias 
de uso de serviço por VM 
para esta conta na região 
atual da.

Endpoints e cotas de cotas de serviço
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicequotas.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicequotas.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 servicequotas.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 servicequotas.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 servicequotas.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

servicequotas.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

servicequotas.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Solicitações ativas por conta da Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
solicitações ativas de 
aumento da cota de serviço 
permitidas por conta

Solicitações ativas por conta por região Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
solicitações ativas de 
aumento da cota de serviço 
permitidas por conta, na 
região atual.

Solicitações ativas por cota Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
solicitações ativas de 
aumento da cota de serviço 
por cota, na região atual

Máximo de solicitações por modelo Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
solicitações de aumento de 
cota de serviço permitidas 
por modelo

Taxa de aceleração para 
AssociateServiceQuotaTemplate

Cada região 
compatível: 1 por 
segundo

Não O número máximo de 
AssociateServiceQuotaTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Não O número máximo de 
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
DisassociateServiceQuotaTemplate

Cada região 
compatível: 1 por 
segundo

Não O número máximo de 
DisassociateServiceQuotaTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
GetAWSDefaultServiceQuota

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
deAWSDefaultServiceQuota 
solicitações de Get 
permitidas por segundo por 
conta, na região atual.

Taxa de aceleração para 
GetAssociationForServiceQuotaTemplate

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Não O número máximo de 
GetAssociationForServiceQuotaTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
GetRequestedServiceQuotaChange

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
GetRequestedServiceQuotaChange 
solicitações permitidas 
nessa região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de aceleração para GetServiceQuota Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
de GetServiceQuota 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Não O número máximo de 
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
ListAWSDefaultServiceQuotas

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo 
deAWSDefaultServiceQuotas 
solicitações de lista 
permitidas por segundo por 
conta, na região atual.

Taxa de aceleração para 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryBy 
cota

Cada região 
compatível: 5 por 
segundo

Não O número máximo 
de solicitações de 
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryBy 
cota permitidas por segundo 
por conta, na região atual.

Taxa de aceleração para 
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate

Cada região 
compatível: 2 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para ListServiceQuotas Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo 
de ListServiceQuotas 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para ListServices Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListServices solicitações 
permitidas nessa região 
atual.

Taxa de aceleração para 
ListTagsForResource

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate

Cada região 
compatível: 1 por 
segundo

Não O número máximo de 
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 
solicitações permitidas 
nessa região atual.

Taxa de aceleração para 
RequestServiceQuotaIncrease

Cada região 
compatível: 3 por 
segundo

Não O número máximo de 
RequestServiceQuotaIncrease 
solicitações permitidas 
nessa região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de aceleração para TagResource Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
TagResource solicitações 
permitidas nessa região 
atual.

Taxa de aceleração para UntagResource Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não O número máximo de 
UntagResource solicitações 
permitidas nessa região 
atual.

AWS Serverless Application Repositoryendpoints e 
cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Duração da política do aplicativo Cada região 
compatível: 6.44

Não O tamanho máximo da 
política do aplicativo (em 
caracteres).

Armazenamento gratuito do Amazon S3 
para pacotes de código

Cada região 
compatível: 5

Não A quantidade máxima (em 
GB) de armazenamento 
gratuito do Amazon S3 para 
pacotes de código porAWS 
conta porAWS região.

Aplicativos públicos Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
aplicativos públicos porAWS 
conta, porAWS região.

Para obter mais informações, consulte Cotas do AWS Serverless Application Repository no Guia do 
desenvolvedor do AWS Serverless Application Repository.

Endpoints e cotas do Service Catalog
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um 
serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS 
serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter obter obter mais informações, 
consulte Endpoints de serviço da Amazon. As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o 
número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter obter obter mais 
informações, consulte as Amazon.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Service Catalog

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Referência geral do AWS Guia de referência
Service Catalog

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com

servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Aplicativos por grupo de atributos Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
aplicativos por grupo de 
atributos

Aplicações por região Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
aplicativos que você pode 
criar por região

Grupos de atributos por aplicativo do Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
grupos de atributos por 
aplicativo
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Grupos de atributos por região Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
grupos de atributos que 
podem ser criados por 
região

Administradores delegados por 
organização

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
administradores delegados 
que você pode registrar por 
organização

Portfólios por região Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
portfólios que você pode 
criar por região

Versões de produtos por produto Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
versões do produto que 
podem ser criados por 
produto

Produtos por portfólio Cada região 
compatível: 150

Sim O número máximo de 
produtos que você pode 
criar por portfólio

Produtos por região Cada região 
compatível: 350

Sim O número máximo de 
produtos que você pode 
criar por região

Recursos por aplicativo Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
recursos por aplicativo

Associações de ações de serviço por 
artefato de provisionamento

Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
associações de ação de 
serviço de serviço que 
podem ser criadas por 
artefato de provisionamento.

Ações de serviço por região Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de ações 
de serviço que podem ser 
criados por região

Contas compartilhadas por portfólio Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
contas compartilhadas por 
portfólio

TagOptions por recurso Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo 
TagOptions que você pode 
associar a um recurso

Tags por portfólio Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de tags 
que você pode criar por 
portfólio

Tags por produto Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de tags 
que você pode criar por 
produto
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Referência geral do AWS Guia de referência
Shield Avançado

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tags por produto provisionado Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que podem ser criados por 
produto provisionado

Usuários, grupos e funções por portfólio Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
usuários, grupos e perfis do 
que podem ser criados por 
portfólio

Usuários, grupos e funções por produto Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
usuários, grupos e perfis do 
que podem ser criados por 
portfólio

Valores por TagOption Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
valores diferentes para cada 
TagOption

Para obter mais informações, consulte As cotas de serviço padrão do Service Catalog no Guia do 
administrador do Service Catalog.

AWS Shield Advancedendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Versão 1.0
1016
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Shield Avançado

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 shield.us-east-1.amazonaws.com

shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSProteções do acelerador do Global 
Accelerator

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
aceleradores doAWS Global 
Accelerator que você pode 
monitorar e proteger.

Proteções de zona hospedada do Amazon 
Route 53

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de zonas 
hospedadas no Amazon 
Route 53 que você pode 
monitorar e proteger.

CloudFront proteções de distribuição Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
CloudFront distribuições 
da Amazon que você pode 
monitorar e proteger.

Proteções de endereços IP elásticos Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
endereços IP elásticos 
que você pode monitorar e 
proteger.

Proteções de load balancer do Elastic Load 
Balancing

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
balanceadores de carga 
do Elastic Load Balancing 
que você pode monitorar e 
proteger.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon SES

Endpoints e cotas do Amazon Simple Email Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações do serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Endpoints da API

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 email.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 email.us-east-1.amazonaws.com

email-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 email.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 email.us-west-2.amazonaws.com

email-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 email.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

email.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 email.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

email.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

email.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

email.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

email.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

email.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

email.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

email.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 email.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 email.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 email.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 email.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 email.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

email.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 email.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

email.us-gov-west-1.amazonaws.com

email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Endpoints SMTP

Note

Os endpoints SMTP não estão disponíveis atualmente na África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico 
(Jakarta), Europa (Milão), Oriente Médio (Bahrein).

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA 
(Ohio)

us-east-2 Email: smtp.us-
east-2.amazonaws.com

SMTP
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Amazon SES

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 email-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
east-1.amazonaws.com

SMTP

Oeste dos EUA (N. 
da Califórnia)

us-west-1 Email: smtp.us-
west-1.amazonaws.com

SMTP

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 email-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

email-smtp-fips.us-
west-2.amazonaws.com

SMTP

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 email-smtp.ap-
south-1.amazonaws.com

SMTP

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-northeast-3 Email: smtp.ap-
northeast-3.amazonaws.com

SMTP

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-northeast-2 Email: smtp.ap-
northeast-2.amazonaws.com

SMTP

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 Email: smtp.ap-
southeast-1.amazonaws.com

SMTP

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-southeast-2 email-smtp.ap-
southeast-2.amazonaws.com

SMTP

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-northeast-1 Email: smtp.ap-
northeast-1.amazonaws.com

SMTP

Canadá (Central) ca-central-1 email-smtp.ca-
central-1.amazonaws.com

SMTP

Europa (Frankfurt) eu-central-1 email-smtp.eu-
central-1.amazonaws.com

SMTP

Europa (Irlanda) eu-west-1 email-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

SMTP

Europa (Londres) eu-west-2 email-smtp.eu-
west-2.amazonaws.com

SMTP

Europa (Paris) eu-west-3 Email: smtp.eu-
west-3.amazonaws.com

SMTP

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 Email: smtp.eu-
north-1.amazonaws.com

SMTP

América do Sul 
(São Paulo)

sa-east-1 email-smtp.sa-
east-1.amazonaws.com

SMTP

Versão 1.0
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

AWS GovCloud 
(US)

us-gov-west-1 email-smtp. 
us-gov-
west-1.amazonaws.com

email-smtp-
fips. us-gov-
west-1.amazonaws.com

SMTP

Domínios DKIM

Nome da região Região AWSDomínio 
DKIM

África (Cidade do 
Cabo)

af-south-1 dkim.af-
south-1.amazon.com.br

Ásia-Pacífico 
(Jacarta)

ap-southeast-3 dkim.ap-
southeast-3.amazon.com.br

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-northeast-3 dkim.ap-
northeast-3.amazon.com.br

Europa (Milão) eu-south-1 dkim.eu-
south-1.amazon.com.br

Todas as outras regiões dkim.amazon

Endpoints de recebimento de e-mail

Nome da região Região Endpoints de 
recebimento

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 inbound-smtp.us-
east-1.amazonaws.com

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 inbound-smtp.us-
west-2.amazonaws.com

Europa (Irlanda) eu-west-1 inbound-smtp.eu-
west-1.amazonaws.com

Amazon SES não oferece suporte ao recebimento de e-mails nas seguintes regiões: Leste dos EUA 
(Ohio), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Jakarta), Ásia-Pacífico (Mumbai), Ásia-Pacífico 
(Osaka), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Tóquio), Canadá (Central), Europa 
(Frankfurt), Europa (Londres), Europa (Paris), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), América do 
Sul (São Paulo),AWS GovCloud (US) e.
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Cota de envio Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de e-
mails que você pode enviar 
em um período de 24 horas 
para essa conta na região 
atual.

Taxa de envios Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
e-mails que o Amazon 
SES pode aceitar a cada 
segundo para essa conta na 
região atual.

Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço no Amazon SES no Guia do desenvolvedor do 
Amazon Simple Email Service.

AWS Signerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Endpoints de serviço com Lambda

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 signer.us-east-2.amazonaws.com

signer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 signer.us-east-1.amazonaws.com

signer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 signer.us-west-1.amazonaws.com

signer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 signer.us-west-2.amazonaws.com

signer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 signer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 signer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 signer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

signer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

signer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

signer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

signer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

signer.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

signer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 signer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 signer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 signer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 signer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 signer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

signer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 signer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Endpoints de serviço com IoT

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 signer.us-us-west-
amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 signer.us-west-e-e-e-
amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 signer.us-west-west-
amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 signer.us-west-
amazonaws.com

HTTPS

África (Cidade do Cabo) af-south-1 signer.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Hong 
Kong)

ap-east-1 signer.ap-west-sousous.com HTTPS

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1 signer.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2 sigtheast-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 sigtheast-southeast-1 HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 sigtheast-southeast-
southeast.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1 sigtheast-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá (Central) ca-central-1 signer.ca-
central-1.amazon1.amazon1.amazon1.amazon1.amazon1.amazon

HTTPS

China (Pequim) cn-north-1 acm.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

China (Ningxia) cn-northwest-1 aca.amazonaws.amazontheastwest-1.amazonaws.HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 signer.eu-
central-1.amazonws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 signer.eu-west-
amazonaws.com

HTTPS

Europa (Londres) eu-west-2 signer.eu-west-
amazonaws.com

HTTPS

Europa (Milão) eu-south-1 signer.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Paris) eu-west-3 signer.eu-west-
amazonaws.com

HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

Europa (Estocolmo) eu-north-1 signer.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Oriente Médio (Bahrein) me-south-1 signer.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

América do Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 signer.sa-westonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Chamadas de API por segundo Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
chamadas de API de todas 
as APIs reservados para 
esta conta na região atual.

Taxa de AddProfilePermission solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
AddProfilePermission 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de CancelSigningProfile solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
CancelSigningProfile 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de DescribeSigningJob solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DescribeSigningJob 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de GetSigningPlatform solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
GetSigningPlatform 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de GetSigningProfile solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo 
de GetSigningProfile 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListProfilePermissions solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListProfilePermissions 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de ListSigningJobs solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListSigningJobs solicitações 
que podem ser feitas por 
segundo nessa conta na da 
atual.

Taxa de ListSigningPlatforms solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListSigningPlatforms 
solicitações que podem ser 
feitas por segundo nessa 
conta na da atual.

Taxa de ListSigningProfiles solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo 
de ListSigningProfiles 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de ListTagsForResource solicitações Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de PutSigningProfile solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo 
de PutSigningProfile 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de RemoveProfilePermission 
solicitações

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
RemoveProfilePermission 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de RevokeSignature solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo 
de RevokeSignature 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de RevokeSigningProfile solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
RevokeSigningProfile 
solicitações que você pode 
fazer, por segundo, nessa 
conta na região atual.

Taxa de StartSigningJob solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
StartSigningJob solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de TagResource solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
TagResource solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região atual.

Taxa de UntagResource solicitações Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
UntagResource solicitações 
que você pode fazer, por 
segundo, nessa conta na 
região atual.

AWSEndpoints e cotas de login
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 us-east-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 signin.aws.amazon.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 us-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 af-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ap-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ap-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ca-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

eu-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 eu-west-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 eu-west-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 eu-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 eu-west-3.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 eu-south-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 eu-north-1.signin.aws.amazon.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

eu-central-2.signin.aws.amazon.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

me-south-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

me-central-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sa-east-1.signin.aws.amazon.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

signin.amazonaws-us-gov.com HTTPS

Service Quotas
AWSO login não tem cotas aumentáveis.

AWS SimSpace Weaverendpoints e cotas
As tabelas a seguir descrevem os endpoints de serviço e as cotas de serviço paraAWS SimSpace Weaver. 
As cotas de serviço, também chamadas de limites, são a quantidade máxima de recursos ou operações 
de serviço (para você)Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte the section called “Cotas de 
serviço do AWS” (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da região Região Endpoint Protocolo

Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 simspaceweaver.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2 simspaceweaver.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 simspaceweaver.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nome da região Região Endpoint Protocolo

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-southeast-1 simspaceweaver.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2 simspaceweaver.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Estocolmo) eu-north-1 simspaceweaver.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Frankfurt) eu-central-1 simspaceweaver.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Irlanda) eu-west-1 simspaceweaver.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Contagem de 
simulações

Cada região suportada: 
2

Sim O número máximo 
de simulações em 
execução e falha que 
você pode ter em 
sua conta, porRegião 
da AWS. É possível 
solicitar um aumento da 
cota de até 10.

Trabalhadores para uma 
simulação

Cada região suportada: 
2

Sim O número máximo de 
operadores que você 
pode atribuir a cada 
simulação. É possível 
solicitar um aumento da 
cota de até 10.

vCPUs para cada 
unidade de recurso de 
computação

Cada região suportada: 
2

Não O número de unidades 
de processamento 
centrais (vCPUs) 
virtuais (vCPUs) que 
um aplicativo obtém 
para cada unidade de 
processamento centrais 
virtuais (vCPUs).

Memória para cada 
unidade de recurso de 
computação

Cada região com 
suporte: 1 GB

Não A quantidade de 
memória de acesso 
aleatório (RAM) que 
um aplicativo obtém 
para cada unidade de 
recurso de computação.

Unidades de recursos 
de computação para 
cada funcionário

Cada região suportada: 
17

Não O número de 
unidades de recursos 
computacionais 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
disponíveis para cada 
funcionário.

Unidades de recursos 
de computação para 
cada aplicativo

Cada região compatível: 
4

Não O número máximo de 
unidades de recursos de 
computação que você 
pode alocar para cada 
aplicativo.

Assinaturas remotas 
para cada funcionário

Cada região suportada: 
24

Não O número máximo de 
assinaturas remotas 
para cada funcionário.

Entidades em uma 
partição

Cada região suportada: 
8.192

Não O número máximo de 
entidades em cada 
partição.

Transferências de 
entidades entre 
trabalhadores

Cada região compatível: 
25

Não O número máximo 
de transferências 
de entidades entre 
trabalhadores, para 
cada partição e cada 
tick.

Transferências de 
entidades para o 
mesmo trabalhador

Cada região compatível: 
500

Não O número máximo 
de transferências de 
entidades no mesmo 
trabalhador, para cada 
partição e cada tick.

Campos de índice para 
cada entidade

Cada região compatível: 
1

Não O número máximo de 
campos de índice que 
uma entidade pode ter.

Campos de dados para 
cada entidade

Cada região suportada: 
7

Não O número máximo 
de campos de dados 
(sem índice) que uma 
entidade pode ter.

Tamanho do campo de 
dados da entidade

Cada região suportada: 
1.024 B

Não O tamanho máximo de 
um campo de dados 
(não indexado) de uma 
entidade.

Taxas de relógio
O esquema de simulação especifica a taxa de clock (também chamada de taxa de tick) para uma 
simulação. A tabela a seguir especifica as taxas de relógio válidas que você pode usar.

Name (Nome) Valores válidos Descrição

Taxa de relógio Cada região suportada: 10, 15, 
30

As taxas de relógio válidas para 
uma simulação.
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Cotas de serviço paraSimSpace Weaver Local
As seguintes cotas de serviço se aplicamSimSpace Weaver Local apenas a. Todas as outras cotas 
também se aplicamSimSpace Weaver Local a.

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Entidades em uma 
partição

SimSpace Weaver 
Local: 4.096 MB

Não O número máximo de 
entidades em cada 
partição.

Endpoints e cotas do Amazon Simple Notification 
Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um 
serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS 
serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte
Endpoints de serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, são o número máximo de recursos ou 
operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço do 
AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sns.us-east-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sns.us-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sns.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sns.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sns.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sns.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 sns.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

sns.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sns.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sns.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sns.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sns.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sns.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sns.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sns.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sns.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sns.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sns.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sns.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sns.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sns.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 sns.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sns.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

sns.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sns.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

sns.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sns.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sns.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sns.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Tópicos FIFO

Os tópicos do FIFO são suportados nas seguintes regiões:

Nome da região Região

Leste dos EUA (N. da Virgínia) us-east-1

Leste dos EUA (Ohio) us-east-2

Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) us-west-1

Oeste dos EUA (Oregon) us-west-2

Ásia-Pacífico (Haiderabade) ap-south-2

Ásia-Pacífico (Jacarta) ap-southeast-3

Ásia-Pacífico (Melbourne) ap-southeast-4

Ásia-Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3

Ásia-Pacífico (Seul) ap-northeast-2

Ásia-Pacífico (Singapura) ap-southeast-1
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Nome da região Região

Ásia-Pacífico (Sydney) ap-southeast-2

Ásia-Pacífico (Tóquio) ap-northeast-1

Canadá (Central) ca-central-1

China (Pequim) cn-north-1

China (Ningxia) cn-northwest-1

Europa (Frankfurt) eu-central-1

Europa (Irlanda) eu-west-1

Europa (Londres) eu-west-2

Europa (Milão) eu-south-1

Europa (Espanha) eu-south-2

Europa (Estocolmo) eu-north-1

Europa (Zurique) eu-central-2

Oriente Médio (Bahrein) me-south-1

Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) me-central-1

América do Sul (São Paulo) sa-east-1

Service Quotas
As cotas a seguir determinam quantos recursos do Amazon SNS você pode criar em suaAWS conta e 
determinam a taxa na qual você pode emitir solicitações de API do Amazon SNS.

Recurso do Amazon SNS
Para solicitar um aumento, envie um caso de aumento da cota do SNS.

Recurso Padrão

Tópicos • Padrão: 100 mil por conta da.
• FIFO: 1.000 por conta da.

Assinaturas • Padrão: 12.500.000 por tópico

Para streams de entrega do 
Kinesis Data Firehose, 5 por 
tópico, por proprietário da 
assinatura

• FIFO: 100 por tópico

Assinaturas pendentes 5,000 por conta

Limite de gasto de contas para SMS 1,00 USD por conta

Taxa de entrega de mensagens SMS promocionais 20 mensagens por segundo
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Recurso Padrão

Taxa de entrega de mensagens SMS transacionais 20 mensagens por segundo

Taxa de entrega de mensagens de e-mail 10 mensagens por segundo

Número máximo de mensagens em PublishBatchRequest 10 PublishBatchRequestEntries

Políticas de filtro de assinatura • 200 políticas de filtro por tópico
• 10.000 políticas de filtro 

porAWS conta

Limitação da API do Amazon SNS

As cotas a seguir limitam a taxa na qual você pode emitir solicitações de API do Amazon SNS.

Rígido

As seguintes cotas não podem ser aumentadas.

API Transações por segundo

AddPermission 10

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut 50

Crie SMSSandboxPhoneNumber 1

Excluir SMSSandboxPhoneNumber 1

GetSMSAttributes 20

Receba SMSSandboxAccountStatus 10

ListEndpointsByPlatformApplication 30

ListOriginationNumbers 1

ListPhoneNumbersOptedOut 10

ListPlatformApplications 15

Listar SMSSandboxPhoneNumbers 1

ListSubscriptions 30

ListSubscriptionsByTopic 30

ListTagsForResource 10

ListTopics 30

OptInPhoneNumber 20

RemovePermission 10

SetSMSAttributes 1

Inscrever-se 100
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API Transações por segundo

TagResource 10

Cancelar assinatura 100

UntagResource 10

Verifique o SMSSandboxPhoneNumber 1

Flexível

As cotas a seguir variam de acordo com a região da AWS. A cota de mensagens por segundo é baseada 
no número de mensagens publicadas em uma região do Amazon SNS, combinandoPublish solicitações 
dePublishBatch API. Você pode solicitar um aumento de limite flexível abrindo um caso de aumento de 
cota no Centro de Support da Amazon.

Por exemplo, se sua cota regional for de 30.000 mensagens por segundo, há algumas maneiras pelas 
quais essa cota pode ser alcançada:

• Usar aPublish ação a uma taxa de 30.000 solicitações de API por segundo para publicar 30.000 
mensagens (uma mensagem por solicitação de API).

• Usar aPublishBatch ação a uma taxa de 3.000 solicitações de API por segundo para publicar 30.000 
mensagens (10 mensagens por solicitação de API em lote).

• Usar aPublish ação a uma taxa de 10.000 solicitações de API por segundo para publicar 10.000 
mensagens (uma mensagem por solicitação de API) e aPublishBatch ação a uma taxa de 2.000 
solicitações de API por segundo para publicar 20.000 mensagens (10 mensagens por solicitação de API 
em lote) para um total de 30.000 mensagens publicadas por segundo.

Limitação da API de publicação

API AWSRegiões de Tópicos padrão Tópicos FIFO

Região Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

30.000 mensagens por 
segundo

Região Oeste dos EUA 
(Oregon)

Região Europa (Irlanda)

9.000 mensagens por 
segundo

Publique e PublishBatch

Região Leste dos EUA 
(Ohio)

Região Leste dos EUA 
(Norte da Califórnia)

Região Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

Região Ásia-Pacífico 
(Seul)

Região Ásia-Pacífico 
(Singapura)

Região Ásia-Pacífico 
(Sydney)

1.500 mensagens por 
segundo

300 mensagens por 
segundo ou 10 MB por 
segundo, por tópico, o 
que ocorrer primeiro. 
Esse limite é fixo e não 
pode ser modificado.

Para casos de entrega 
entre regiões, os 
tópicos do FIFO 
oferecem suporte a 
100 mensagens por 
segundo ou 3 MB por 
segundo, o que ocorrer 
primeiro.
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API AWSRegiões de Tópicos padrão Tópicos FIFO
Região Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

Região Europa 
(Frankfurt)

Região África (Cidade 
do Cabo)

Região Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

Ásia-Pacífico 
(Haiderabade)

Região Ásia-Pacífico 
(Osaka)

Região do Canadá 
(Central)

Região da China 
(Pequim)

Região da China 
(Ningxia)

Região Europa 
(Londres)

Região Europa (Milão)

Região Europa (Paris)

Europa (Espanha)

Região Europa 
(Estocolmo)

Região Oriente Médio 
(Bahrein)

Região América do Sul 
(São Paulo)

300 mensagens por 
segundo

Outra limitação de API

APIs AWSRegiões de Transações por segundo

Região Leste dos EUA (N. da 
Virgínia)

3.000

Região Oeste dos EUA (Oregon)

Região Europa (Irlanda)

900

ConfirmSubscription

CreatePlatformApplication

CreatePlatformEndpoint

CreateTopic

DeleteEndpoint
Região Leste dos EUA (Ohio) 150
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APIs AWSRegiões de Transações por segundo
Região Leste dos EUA (Norte da 
Califórnia)

Região Ásia-Pacífico (Mumbai)

Região Ásia-Pacífico (Seul)

Região Ásia-Pacífico (Singapura)

Região Ásia-Pacífico (Sydney)

Região Ásia-Pacífico (Tóquio)

Região Europa (Frankfurt)

DeletePlatformApplication

DeleteTopic

GetEndpointAttributes

GetDataProtectionPolicy

GetPlatformApplicationAttributes

GetSubscriptionAttributes

GetTopicAttributes

SetEndpointAttributes

SetPlatformApplicationAttributes

SetSubscriptionAttributes

SetTopicAttributes

Região África (Cidade do Cabo)

Região Ásia-Pacífico (Hong 
Kong)

Ásia-Pacífico (Haiderabade)

Região Ásia-Pacífico (Osaka)

Região do Canadá (Central)

Região da China (Pequim)

Região da China (Ningxia)

Região Europa (Londres)

Região Europa (Milão)

Região Europa (Paris)

Europa (Espanha)

Região Europa (Estocolmo)

Região Oriente Médio (Bahrein)

Região América do Sul (São 
Paulo)

30

PutDataProtectionPolicy Todas as regiões comerciais 1

Endpoints e cotas do Amazon Simple Queue Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)
Amazon SQS

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sqs.us-east-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sqs.us-east-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sqs.us-west-1.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 sqs.us-west-2.amazonaws.com

sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTP e 
HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 sqs.af-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sqs.ap-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 sqs.ap-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sqs.ap-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

sqs.ca-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sqs.eu-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sqs.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 sqs.eu-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sqs.eu-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sqs.eu-west-3.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 sqs.eu-south-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sqs.eu-north-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

sqs.eu-central-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sqs.me-south-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

sqs.me-central-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sqs.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Endpoints herdados

Se você usa o SDKAWS CLI ou para Python, pode usar os seguintes endpoints legados.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 us-east-2.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 us-west-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 us-west-2.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 af-south-1.queue.amazonaws.com HTTP

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 ap-south-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ap-norast-3.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

ap-norast-2.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ap-souast-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ap-souast-2.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

ap-norast-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Canadá 
(Central)

ca-central-1 pt-central-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

China 
(Pequim)

cn-north-1 cn-north-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

cn-northwest-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 eu-central-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 eu-west-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 eu-west-2.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Paris)

eu-west-3 eu-3.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 eu-north-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 pt-east-1.queue.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Política de ações por fila Cada região compatível: 
7

Não O número de ações em 
uma política de fila.

Atributos por mensagem Cada região compatível: 
10

Não O número de atributos 
adicionados a uma 
mensagem.

Tamanho do ID da 
mensagem em lote

Cada região compatível: 
80

Não O tamanho de um ID de 
mensagem em lote.

Taxa de transferência 
de mensagens em lote 
para filas FIFO

Cada região compatível: 
3.000

Sim O número de 
transações em lote por 
segundo (TPS) para 
filas FIFO.

Alta taxa de 
transferência de 
mensagens em lote 
para filas FIFO

Regiões compatível 
(Leste dos EUA (, Leste 
dos EUA (Ohio): Oeste 
dos EUA (Ohio)

Todas as outras regiões 
suportadas: 15.000

Não O número de 
transações em lote por 
segundo (TPS) para 
filas FIFO.
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Política de condições 
por fila

Cada região compatível: 
10

Não O número de condições 
em uma política de fila.

Mensagens de bordo 
por fila FIFO

Cada região compatível: 
20.000

Não O número de 
mensagens de bordo 
em uma fila FIFO.

Mensagens de bordo 
por fila padrão

Cada região compatível: 
120.000

Sim O número de 
mensagens de bordo 
em uma fila padrão.

Período de invisibilidade 
da mensagem

Cada região compatível: 
0 segundos

Não O tempo, em segundos, 
durante o qual o 
Amazon SQS retém 
uma mensagem se 
ela não for excluída. O 
máximo é de 14 dias 
(1.209.600 segundos).

Tamanho da mensagem Cada região compatível: 
256 kilobytes

Não O tamanho de uma 
mensagem, em 
kilobytes.

Tamanho da mensagem 
no Amazon S3 Bucket

Cada região compatível: 
2 Gigabytes

Não O tamanho de uma 
mensagem, em 
gigabytes, em um 
bucket do Amazon S3.

Mensagens por Batch Cada região compatível: 
10

Não O número de 
mensagens em um lote 
de mensagens.

Política de diretores por 
fila

Cada região compatível: 
50

Não O tempo, em minutos, 
durante o qual atrasar 
a entrega inicial de 
mensagens para uma 
fila.

Tamanho do nome da 
fila

Cada região compatível: 
80

Não O comprimento do 
nome da fila.

Tamanho da política de 
fila

Cada região compatível: 
8.192 Bytes

Não O tamanho, em bytes, 
de uma política de fila.

Política de declarações 
por fila

Cada região compatível: 
20

Não O número de tags 
adicionadas a uma fila.

Comprimento da chave 
da tag de fila UTF-8

Cada região compatível: 
128

Não O comprimento de uma 
chave de tag de fila 
UTF-8.

Comprimento do valor 
da tag de fila UTF-8

Cada região compatível: 
256

Não O tamanho de um valor 
de tag de fila UTF-8.

Versão 1.0
1044

https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase&limitType=service-code-sqs


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon S3

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Taxa de transferência 
de mensagens sem lote 
para filas FIFO

Cada região com 
suporte: 300

Não O número de 
transações sem lote por 
segundo (TPS) para 
filas FIFO.

Alta taxa de 
transferência de 
mensagens sem lote 
para filas FIFO

Regiões compatível 
(Leste dos EUA (, Leste 
dos EUA (Ohio): Oeste 
dos EUA (Ohio)

Regiões compatível 
(Ásia-Pacífico 
(Mumbai), Ásia-Pacífico 
(Singapura), Ásia-
Pacífico (Sydney): 3.000

Todas as outras regiões 
compatível: 1.500

Não O número de 
transações sem lote por 
segundo (TPS) para 
filas FIFO.

Para obter mais informações, consulte as cotas do Amazon SQS no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Simple Queue Service e na seção “Limites e restrições” das perguntas frequentes do Amazon SQS.

Endpoints e cotas do Amazon Simple Storage Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Endpoints do Amazon S3

Ao usar a API REST para enviar solicitações aos endpoints mostrados na tabela a seguir, você pode usar 
os métodos de estilo de hospedagem virtual e estilo de caminho. Para obter mais informações, consulte
Virtual Hosting de Buckets.

Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Leste dos 
EUA (Ohio)

us-east-2 Endpoints padrão:

• s3.us-east-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

east-2.amazonaws.com**

us-east-2 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

• account-id.s3-control.us-
east-2.amazonaws.com

• ID da conta .s3-control-
fips.us-east-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• account-id .s3-
control-fips.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-fips.us-
east-2.amazonaws.com**

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Leste dos 
EUA (N. da 
Virgínia)

us-east-1 Endpoints padrão:

• s3.us-east-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

east-1.amazonaws.com
• s3.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

east-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

east-1.amazonaws.com
• ID da conta .s3-control-

fips.us-east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-
control-fips.us-
east-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-fips.us-
east-1.amazonaws.com**

us-east-1 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Oeste dos 
EUA (N. da 
Califórnia)

us-west-1 Endpoints padrão:

• s3.us-west-1.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

west-1.amazonaws.com
• ID da conta .s3-control-

fips.us-west-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-
control-fips.us-
west-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-fips.us-
west-1.amazonaws.com**

us-west-1 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 Endpoints padrão:

• s3.us-west-2.amazonaws.com
• s3-fips.us-

west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• s3-fips.dualstack.us-

west-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.us-

west-2.amazonaws.com
• ID da conta .s3-control-

fips.us-west-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-
control-fips.us-
west-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.us-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-fips.us-
west-2.amazonaws.com**

us-west-2 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 Endpoints padrão:

• s3.af-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.af-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.af-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.af-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.af-
south-1.amazonaws.com**

af-south-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)***

ap-east-1 Endpoints padrão:

• s3.ap-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

east-1.amazonaws.com**
• ID da conta .s3-control.ap-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
east-1.amazonaws.com**

ap-east-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 Endpoints padrão:

• s3.ap-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-2.amazonaws.com**
• ID da conta .s3-control.ap-

south-2.amazonaws.com
• account-id .s3-

control.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-2.amazonaws.com**

ap-south-2 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

Endpoints padrão:

• s3.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• account-id .s3-
control.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-3.amazonaws.com**

ap-
southeast-3

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

Endpoints padrão:

• s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

• ID da conta .s3.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• account-id .s3.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-4.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-4.amazonaws.com**

ap-
southeast-4

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 Endpoints padrão:

• s3.ap-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.ap-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.ap-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
south-1.amazonaws.com**

ap-south-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Asia Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

Endpoints padrão:

• s3.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-3.amazonaws.com**

ap-
northeast-3

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Ásia-
Pacífico 
(Seul)

ap-
northeast-2

Endpoints padrão:

• s3.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-2.amazonaws.com**

ap-
northeast-2

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

Endpoints padrão:

• s3.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.ap-
southeast-1.amazonaws.com**

ap-
southeast-1

HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

Endpoints padrão:

• s3.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
southeast-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
southeast-2.amazonaws.com**

ap-
southeast-2

HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

Endpoints padrão:

• s3.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ap-
northeast-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ap-
northeast-1.amazonaws.com**

ap-
northeast-1

HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Canadá 
(Central)

ca-central-1 Endpoints padrão:

• s3.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.ca-
central-1.amazonaws.com

• ID da conta .s3-
control-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• account-id .s3-
control-fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack.ca-
central-1.amazonaws.com**

ca-central-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

China 
(Pequim)

cn-north-1 Nome de endpoint válido para 
esta região:

• s3.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.cn-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
north-1.amazonaws.com

cn-north-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

China 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

Nome de endpoint válido para 
esta região:

• s3.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• s3.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-control.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

• account-id.s3-
control.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.cn-
northwest-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.cn-
northwest-1.amazonaws.com

cn-
northwest-1

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Europa 
(Frankfurt)

eu-central-1 Endpoints padrão:

• s3.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.eu-
central-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-1.amazonaws.com**

eu-central-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 Endpoints padrão:

• s3.eu-west-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

west-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-1.amazonaws.com**

EU ou eu-
west-1

HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Europa 
(Londres)

eu-west-2 Endpoints padrão:

• s3.eu-west-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-2.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

west-2.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-2.amazonaws.com**

eu-west-2 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Europa 
(Milão)

eu-south-1 Endpoints padrão:

• s3.eu-south-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.eu-

south-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-1.amazonaws.com**

eu-south-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Europa 
(Paris)

eu-west-3 Endpoints padrão:

• s3.eu-west-3.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

west-3.amazonaws.com
• account-id.s3-control.eu-

west-3.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
west-3.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
west-3.amazonaws.com**

eu-west-3 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Europa 
(Estocolmo)

eu-north-1 Endpoints padrão:

• s3.eu-north-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

north-1.amazonaws.com
• account-id.s3-control.eu-

north-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
north-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
north-1.amazonaws.com**

eu-north-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4

Versão 1.0
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 Endpoints padrão:

• s3.eu-south-2.amazonaws.com
• s3.dualstack.eu-

south-2.amazonaws.com**
• ID da conta .s3-control.eu-

south-2.amazonaws.com
• account-id .s3-

control.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
south-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
south-2.amazonaws.com**

eu-south-2 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Europa 
(Zurique)

eu-central-2 Endpoints padrão:

• s3.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control.eu-
central-2.amazonaws.com

• account-id .s3-
control.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.eu-
central-2.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.eu-
central-2.amazonaws.com**

eu-central-2 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

América do 
Sul (São 
Paulo)

sa-east-1 Endpoints padrão:

• s3.sa-east-1.amazonaws.com
• s3.dualstack.sa-

east-1.amazonaws.com**
• account-id.s3-control.sa-

east-1.amazonaws.com
• account-id.s3-

control.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.sa-
east-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.sa-
east-1.amazonaws.com**

sa-east-1 HTTP e 
HTTPS

As versões 
2 e 4

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-south-1 Endpoints padrão:

• s3.me-
south-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

• account-id.s3-control.me-
south-1.amazonaws.com

• account-id.s3-
control.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.me-
south-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
south-1.amazonaws.com**

me-south-1 HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

Endpoints padrão:

• s3.me-
central-1.amazonaws.com

• s3.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control.me-
central-1.amazonaws.com

• account-id .s3-
control.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• s3-accesspoint.me-
central-1.amazonaws.com

• s3-accesspoint.dualstack.me-
central-1.amazonaws.com**

me-
central-1

HTTP e 
HTTPS

Somente 
Versão 4
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

Endpoints padrão:

• s3. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• 3 clipes. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• s3. pilha dupla. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control. us-
gov-east-1.amazonaws.com

• ID da conta .s3-control-fips. 
us-gov-east-1.amazonaws.com

• ID da conta .s3-
control.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control-
fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• ponto de acesso s3. us-gov-
east-1.amazonaws.com

• dicas de pontos de acesso s3. 
us-gov-east-1.amazonaws.com

• ponto de acesso s3. 
Dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack. us-gov-
east-1.amazonaws.com**

us-gov-
east-1

HTTP e 
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Restrição 
local

Protocolo Support à 
versão do 
Signature

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

Endpoints padrão:

• s3. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• 3 clipes. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• s3. pilha dupla. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• s3-fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control. us-
gov-west-1.amazonaws.com

• ID da conta .s3-
control-fips. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• ID da conta .s3-
control.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• ID da conta .s3-control-
fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

Endpoints de pontos de acesso 
Amazon S3 (somente HTTPS):

• ponto de acesso s3. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• dicas de pontos de 
acesso s3. us-gov-
west-1.amazonaws.com

• ponto de acesso s3. 
Dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

• s3-accesspoint-
fips.dualstack. us-gov-
west-1.amazonaws.com**

us-gov-
west-1

HTTP e 
HTTPS

 

Amazon S3 Para obter mais informações, consulte Utilização de endpoints de pilha dupla.

***Você deve habilitar essa região para poder usá-la.

Ao usar os endpoints anteriores, as seguintes considerações adicionais se aplicam:

• Oss3-control endpoints são usados com operações no nível da conta do Amazon S3.
• Oss3-accesspoint endpoints são usados somente para fazer solicitações por meio de pontos de 

acesso Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com o recurso Amazon S3 Access 
Points.
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• O Amazon S3 renomeou a região padrão dos EUA para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para 
ser consistente com as convenções de nomenclaturaAWS regionais. Não existe nenhuma alteração no 
endpoint, e não é necessário fazer modificações no aplicativo.

• Se usar um endpoint da região que não seja o Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para criar um bucket, 
você deverá definir o parâmetro doLocationConstraint bucket para a mesma região. Tanto o AWS 
SDK for Java quanto o AWS SDK for .NET usam uma enumeração para restrições de localização de 
configuração (Region para Java, S3Region para. NET). Para obter mais informações, consulte Create 
Bucket na Referência da API do Amazon Simple Storage Service.

O Amazon S3 retorna várias respostas em resposta às consultas do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) 
para seus endpoints. Esse comportamento melhora o desempenho e a disponibilidade ao permitir que os 
aplicativos paralelizem suas solicitações em vários endereços IP do Amazon S3. O Amazon S3 Multivalue 
Answer DNS é suportado nas regiões Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Europa 
(Irlanda) e Ásia-Pacífico (Tóquio). O Amazon S3 Multivalue Answer DNS não é suportado no endpoint 
global legado. Para obter mais informações, consulte Roteamento de respostas de vários valores.

Endpoints do site do Amazon S3

Quando você configura seu bucket como um site, o site fica disponível usando os seguintes endpoints 
de site específicos da região. Observe que os endpoints do site são diferentes dos endpoints da API de 
REST listados na tabela anterior. Para obter mais informações sobre como hospedar sites no Amazon 
S3, consulte Hospedar sites no Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Você 
precisa dos IDs da zona hospedada ao usar a API Amazon Route 53 para adicionar um registro de alias à 
sua zona hospedada.

Note

Os endpoints de site do Amazon S3 não são compatíveis com HTTPS ou Amazon S3. Se quiser 
usar HTTPS, você poderá usar CloudFront a Amazon para servir um site estático hospedado 
no Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Configurar um site estático usando um 
domínio personalizado registrado no Route 53 e Como melhorar o desempenho do seu site 
usando CloudFront o Guia do usuário do Amazon S3.

Nome da região Endpoint de site ID da zona 
hospedada do Route 
53

Leste dos EUA 
(Ohio)

s3-website.us-east-2.amazonaws.com Z2O1EMRO9K5GLX

Leste dos EUA 
(N. da Virgínia)

s3-website-us-east -1.amazonaws.com Z3AQBSTGFYJSTF 

Oeste dos EUA 
(N. da Califórnia)

s3-website-us-west -1.amazonaws.com Z2F56UZL2M1ACD 

Oeste dos EUA 
(Oregon)

s3-website-us-west -2.amazonaws.com Z3BJ6K6RIION7M

África (Cidade do 
Cabo)

s3-website.af-south-1.amazonaws.com Z2OSFR5PIJ8TYW

Ásia-Pacífico 
(Hong Kong)

s3-website.ap-east-1.amazonaws.com ZNB98KWMFR0R6

Ásia-Pacífico 
(Haiderabade)

s3-website.ap-south-2.amazonaws.com Z02976202B4EZMXIPMXF7
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Nome da região Endpoint de site ID da zona 
hospedada do Route 
53

Ásia-Pacífico 
(Jacarta)

s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com Z01846753K324LI26A3VV

Ásia-Pacífico 
(Melbourne)

s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com Z0312387243XT5FE14WFO

Ásia-Pacífico 
(Mumbai)

s3-website.ap-south-1.amazonaws.com Z11RGJOFQNVJUP

Asia Pacific 
(Osaka)

s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com Z2YQB5RD63NC85

Ásia-Pacífico 
(Seul)

s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com Z3W03O7B5YMIYP

Ásia-Pacífico 
(Singapura)

s3-website-ap-southeast -1.amazonaws.com Z3O0J2DXBE1FTB

Ásia-Pacífico 
(Sydney)

s3-website-ap-southeast -2.amazonaws.com Z1WCIGYICN2BYD

Ásia-Pacífico 
(Tóquio)

s3-website-ap-northeast -1.amazonaws.com Z2M4EHUR26P7ZW

Canadá (Central) s3-website.ca-central-1.amazonaws.com Z1QDHH18159H29

China (Pequim) s3-website.cn-north-1.amazonaws.com.cn Z5CN8UMXT92WN

China (Ningxia) s3-website.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn Z282HJ1KT0DH03

Europa 
(Frankfurt)

s3-website.eu-central-1.amazonaws.com Z21DNDUVLTQW6Q

Europa (Irlanda) s3-website-eu-west -1.amazonaws.com Z1BKCTXD74EZPE

Europa (Londres) s3-website.eu-west-2.amazonaws.com Z3GKZC51ZF0DB4

Europa (Milão) s3-website.eu-south-1.amazonaws.com Z2OPA49AB41N7K

Europa (Paris) s3-website.eu-west-3.amazonaws.com Z3R1K369G5AVDG

Europa 
(Estocolmo)

s3-website.eu-north-1.amazonaws.com Z3BAZG2TWCNX0D

Europa 
(Espanha)

s3-website.eu-south-2.amazonaws.com Z0081959F7139GRJC19J

Europa (Zurique) s3-website.eu-central-2.amazonaws.com Z030506016YDQGETNASS

Israel (Tel Aviv) s3-website.il-central-1.amazonaws.com Z09640613K4A3MN55U7GU

Oriente Médio 
(Bahrein)

s3-website.me-south-1.amazonaws.com Z1MPMWCPA7YB62

Oriente Médio 
(Emirados 
Árabes Unidos)

s3-website.me-central-1.amazonaws.com Z06143092I8HRXZRUZROF
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Nome da região Endpoint de site ID da zona 
hospedada do Route 
53

América do Sul 
(São Paulo)

s3-website-sa-east -1.amazonaws.com Z7KQH4QJS55SO

AWS GovCloud 
(Leste dos EUA)

s3-website. us-gov-east-1.amazonaws.com Z2NIFVYYW2VKV1

AWS GovCloud 
(Oeste dos EUA)

s3-website-us-gov-west -1.amazonaws.com Z31GFT0UA1I2HV

Service Quotas
Amazon S3

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Pontos de acesso Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número de pontos de 
acesso do Amazon S3 que 
você pode criar por região 
em uma conta

Política de bucket Cada região 
compatível: 20 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
de uma política para um 
bucket do Amazon S3

Etiquetas de balde Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
que você pode atribuir a um 
bucket do Amazon S3

Buckets Cada região 
compatível: 100

Sim O número de buckets do 
Amazon S3 que você pode 
criar em uma conta

Notificações de eventos Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
notificações de eventos por 
bucket do Amazon S3

Regras do ciclo de vida Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
regras que você pode 
especificar para uma 
configuração de ciclo de 
vida do Amazon S3

Tamanho máximo da peça Cada região 
compatível: 5 
gigabyte

Não O tamanho máximo (em 
GB) de uma peça de objeto 
do Amazon S3 em um 
upload de várias partes 
usando a API

Tamanho mínimo da peça Cada região 
compatível: 5 
megabyte

Não O tamanho mínimo (em MB) 
de uma peça de objeto do 
Amazon S3 em um upload 
de várias partes usando a 
API. A última parte enviada 

Versão 1.0
1068

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/s3/quotas/L-FAABEEBA
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/s3/quotas/L-DC2B2D3D


Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon S3

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
pode ser menor que o 
mínimo indicado

Regiões de ponto de acesso multirregional Cada região 
compatível: 20

Não Máximo de regiões 
por ponto de acesso 
multirregional.

Pontos de acesso multirregionais Cada região 
compatível: 100

Não Pontos de acesso 
multirregionais por conta.

Object size Cada região 
compatível: 5 
terabytes

Não O tamanho máximo (em TB) 
de um objeto do Amazon S3

Tamanho do objeto (upload do console) Cada região 
compatível: 160 
gigabytes

Não O tamanho máximo (em 
GB) de um objeto Amazon 
S3 que você pode carregar 
usando o console

Etiquetas de objeto Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de tags 
que você pode atribuir a um 
objeto do Amazon S3

Partes Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de partes 
de objetos do Amazon S3 
por upload de várias partes

Regras de replicação Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
regras que você pode 
especificar em uma 
configuração de replicação 
do Amazon S3

Taxa de transferência de replicação Cada região 
compatível: 1 
Gigabit por segundo

Sim A taxa máxima de 
transferência do Controle de 
Tempo de Replicação que 
você pode replicar da região 
de origem nessa conta.

S3 Glacier: Número de solicitações de 
restauração aleatórias.

Cada região 
compatível: 35

Não O número de solicitações de 
restauração aleatórias da 
classe de armazenamento 
S3 Glacier por PiB 
armazenado por dia.

S3 Glacier: unidades de capacidade 
provisionada

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
unidades de capacidade 
provisionada da classe de 
armazenamento S3 Glacier 
disponíveis para compra por 
conta.

S3 Glacier: Taxa de solicitação de 
recuperação por segundo.

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
solicitações de recuperação 
por segundo permitido por 
conta.
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Amazon S3 on Outposts

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Pontos de acesso Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
pontos de acesso do 
Amazon S3 on Outposts 
que você pode criar por 
bucket do S3 on Outposts 
naAWS conta no Outpost 
atual.

Buckets Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
buckets do Amazon S3 em 
Outposts que você pode 
criar porAWS conta no 
Outpost atual.

Endpoints e cotas do Amazon Simple Workflow 
Service
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 swf.us-east-2.amazonaws.com

swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 swf.us-east-1.amazonaws.com

swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 swf.us-west-1.amazonaws.com

swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 swf.us-west-2.amazonaws.com

swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 swf.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 swf.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 swf.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

swf.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

swf.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 swf.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

swf.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

swf.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

swf.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

swf.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

swf.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

swf.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

swf.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 swf.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 swf.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 swf.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 swf.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 swf.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 swf.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

swf.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

swf.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

swf.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 swf.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

swf.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

swf.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

CountClosedWorkflowExecutions limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
CountClosedWorkflowExecutions 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

CountClosedWorkflowExecutions limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
CountClosedWorkflowExecutions 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

CountOpenWorkflowExecutions limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
CountOpenWorkflowExecutions 
chamadas que você 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
pode interromper sem ser 
limitado.

CountOpenWorkflowExecutions limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
CountOpenWorkflowExecutions 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

CountPendingActivityTasks limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
CountPendingActivityTasks 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

CountPendingActivityTasks limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
CountPendingActivityTasks 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

CountPendingDecisionTasks limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
CountPendingDecisionTasks 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

CountPendingDecisionTasks limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
CountPendingDecisionTasks 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

DeprecateActivityType limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
DeprecateActivityType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

DeprecateActivityType limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DeprecateActivityType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

DeprecateDomain limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo 
de DeprecateDomain 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

DeprecateDomain limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo 
de DeprecateDomain 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.
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DeprecateWorkflowType limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
DeprecateWorkflowType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

DeprecateWorkflowType limite de recarga 
do acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DeprecateWorkflowType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

DescribeActivityType limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
DescribeActivityType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

DescribeActivityType limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DescribeActivityType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

DescribeDomain limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
DescribeDomain chamadas 
que você pode interromper 
sem ser limitado.

DescribeDomain limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DescribeDomain chamadas 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

DescribeWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
DescribeWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

DescribeWorkflowExecution limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DescribeWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

DescribeWorkflowType limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
DescribeWorkflowType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.
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DescribeWorkflowType limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
DescribeWorkflowType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Eventos no histórico de execução do fluxo 
de trabalho

Cada região 
compatível: 25.000

Não O número máximo 
de eventos para uma 
determinada execução de 
fluxo de trabalho.

GetWorkflowExecutionHistory limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
GetWorkflowExecutionHistory 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

GetWorkflowExecutionHistory limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
GetWorkflowExecutionHistory 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Tamanho dos dados de entrada/resultado Cada região 
compatível: 32.768

Não Esse limite afeta dados de 
resultados de atividades 
ou execução de fluxo de 
trabalho, dados de entrada 
ao agendar tarefas de 
atividades ou execuções 
de fluxo de trabalho e a 
entrada enviada com um 
sinal de execução de fluxo 
de trabalho.

ListActivityTypes limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
ListActivityTypes chamadas 
que você pode interromper 
sem ser limitado.

ListActivityTypes limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListActivityTypes chamadas 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

ListClosedWorkflowExecutions limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
ListClosedWorkflowExecutions 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

ListClosedWorkflowExecutions limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListClosedWorkflowExecutions 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.
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ListDomains limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
ListDomains chamadas que 
você pode interromper sem 
ser limitado.

ListDomains limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListDomains chamadas 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

ListOpenWorkflowExecutions limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
ListOpenWorkflowExecutions 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

ListOpenWorkflowExecutions limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 48

Sim O número máximo de 
ListOpenWorkflowExecutions 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

ListWorkflowTypes limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
ListWorkflowTypes 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

ListWorkflowTypes limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
ListWorkflowTypes 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Máximo de tipos de fluxo de trabalho e 
atividades por domínio

Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de tipos 
de atividade e fluxo de 
trabalho registrados por 
segundo na região atual.

Tarefas de atividade aberta por execução 
de fluxo de trabalho

Cada região 
compatível: 1.000

Não Esse limite inclui tarefas de 
atividade agendadas e que 
estão sendo processadas 
por operadores.

Execuções de fluxo de trabalho para 
crianças abertas

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
execuções abertas de fluxo 
de trabalho secundário 
por execução de fluxo de 
trabalho.

Cronômetros abertos por execução de fluxo 
de trabalho

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
temporizadores abertos 
simultaneamente por 
execução do fluxo de 
trabalho.
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Execuções de fluxo de trabalho abertas por 
domínio

Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número máximo de 
execuções de fluxo de 
trabalho aberto por segundo 
na região atual.

PollForActivityTask limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
PollForActivityTask 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

PollForActivityTask limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
PollForActivityTask 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

PollForDecisionTask limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
PollForDecisionTask 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

PollForDecisionTask limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
PollForDecisionTask 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Pesquisadores por lista de tarefas Cada região 
compatível: 1.000

Não Você pode ter um máximo 
de 1.000 agentes de 
sondagem sondando 
simultaneamente uma lista 
de tarefas específica.

RecordActivityTaskHeartbeat limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RecordActivityTaskHeartbeat 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RecordActivityTaskHeartbeat limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 160

Sim O número máximo de 
RecordActivityTaskHeartbeat 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RegisterActivityType limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RegisterActivityType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.
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RegisterActivityType limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
RegisterActivityType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RegisterDomain limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
RegisterDomain chamadas 
que você pode interromper 
sem ser limitado.

RegisterDomain limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 6

Sim O número máximo de 
RegisterDomain chamadas 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

RegisterWorkflowType limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RegisterWorkflowType 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RegisterWorkflowType limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
RegisterWorkflowType 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Domínios registrados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
domínios registrados para 
esta conta na região atual 
da.

Dimensão da solicitação Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho total dos 
dados em megabytes 
por solicitação da Simple 
Workflow API, incluindo o 
cabeçalho da solicitação e 
todos os outros dados de 
solicitação associados.

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
limite de aceleração intermitente em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 1.200

Sim O número máximo de 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RequestCancelExternalWorkflowExecution 
limite de recarga do acelerador em 
transações por segundo

Cada região 
compatível: 120

Sim O número máximo de 
RequestCancelExternalWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.
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RequestCancelWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RequestCancelWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RequestCancelWorkflowExecution limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
RequestCancelWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskCanceled limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskCanceled 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskCanceled limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskCanceled 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskCompleted limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskCompleted 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskCompleted limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskCompleted 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskFailed limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskFailed 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

RespondActivityTaskFailed limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RespondActivityTaskFailed 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

RespondDecisionTaskCompleted limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
RespondDecisionTaskCompleted 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.
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RespondDecisionTaskCompleted limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
RespondDecisionTaskCompleted 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Tarefa SWF na fila por ano Cada região com 
suporte: 1

Não O tempo máximo para uma 
tarefa permanecer na fila 
(limitado pelo limite de 
tempo de execução do fluxo 
de trabalho).

ScheduleActivityTask limite de aceleração 
intermitente em transações por segundo

Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
ScheduleActivityTask 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

ScheduleActivityTask limite de recarga do 
acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
ScheduleActivityTask 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

SignalExternalWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 1.200

Sim O número máximo de 
SignalExternalWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

SignalExternalWorkflowExecution limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 120

Sim O número máximo de 
SignalExternalWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

SignalWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
SignalWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

SignalWorkflowExecution limite de recarga 
do acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
SignalWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

StartChildWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
StartChildWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

StartChildWorkflowExecution limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 12

Sim O número máximo de 
StartChildWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

StartTimer limite de aceleração intermitente 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
StartTimer chamadas que 
você pode interromper sem 
ser limitado.

StartTimer limite de recarga do acelerador 
em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
StartTimer chamadas 
que você pode fazer por 
segundo sem ser limitado.

StartWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
StartWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

StartWorkflowExecution limite de recarga 
do acelerador em transações por segundo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
StartWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Tempo de execução da tarefa em ano Cada região com 
suporte: 1

Não O tempo máximo para 
uma tarefa permanecer 
no estado de execução 
(limitado pelo limite de 
tempo de execução do fluxo 
de trabalho).

TerminateWorkflowExecution limite de 
aceleração intermitente em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número máximo de 
TerminateWorkflowExecution 
chamadas que você 
pode interromper sem ser 
limitado.

TerminateWorkflowExecution limite de 
recarga do acelerador em transações por 
segundo

Cada região 
compatível: 60

Sim O número máximo de 
TerminateWorkflowExecution 
chamadas que você pode 
fazer por segundo sem ser 
limitado.

Limite de tempo ocioso de execução do 
fluxo de trabalho em anos

Cada região com 
suporte: 1

Sim O tempo máximo em anos 
durante o qual a execução 
do fluxo de trabalho pode 
ficar inativa (limitado 
pelo limite de tempo de 
execução do fluxo de 
trabalho).
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Amazon SimpleDB

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tempo de execução do fluxo de trabalho 
em anos

Cada região com 
suporte: 1

Não O tempo máximo em anos 
que uma execução de 
fluxo de trabalho pode ser 
executada.

Tempo de retenção do fluxo de trabalho em 
dias

Cada região 
compatível: 90

Sim Após esse tempo, o 
histórico de fluxo de 
trabalho não poderá 
mais ser recuperado ou 
visualizado. Não há limite 
adicional para o número 
de execuções de fluxo de 
trabalho fechadas que são 
retidas pelo Amazon SWF.

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon SWF no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Simple Workflow Service.

Endpoints e cotas do Amazon SimpleDB
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 sdb.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(N. da 
Califórnia)

us-west-1 sdb.us-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 sdb.us-west-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS
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IAM Identity Center

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 sdb.eu-west-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

América 
do Sul 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sdb.sa-east-1.amazonaws.com HTTP e 
HTTPS

Service Quotas

Recurso Padrão

Domínios 250

Para obter mais informações, consulte:Cotas do Amazon SimpleDBnaGuia de desenvolvedor do Amazon 
SimpleDB.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On)endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
IAM Identity Center

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 sso.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 sso.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 sso.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 sso.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 sso.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 sso.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

sso.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 sso.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

sso.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

sso.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

sso.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

sso.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

sso.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

sso.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

sso.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 sso.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 sso.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 sso.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Paris)

eu-west-3 sso.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 sso.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

sso.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 sso.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

sso.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

sso.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Armazenamento de identidades

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 identitystore.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 identitystore.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 identitystore.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 identitystore.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 identitystore.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

identitystore.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

identitystore.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 identitystore.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 identitystore.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 identitystore.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 identitystore.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 identitystore.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 identitystore.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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IAM Identity Center

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho do arquivo dos certificados SAML 
2.0 do provedor de serviços (no formato 
PEM)

Cada região 
compatível: 2 
kilobytes

Não O tamanho máximo do 
arquivo (em KB) dos 
certificados SAML 2.0 do 
provedor de serviços (no 
formato PEM).

Número de grupos compatível com o 
Centro de Identidade do IAM

Cada região 
compatível: 100 mil

Não O número máximo de 
grupos suportados no IAM 
Identity Center.

Número de conjuntos de permissões 
permitidos no Centro de Identidade do IAM

Cada região 
compatível: 2.000

Sim O número padrão de 
conjuntos de permissões no 
IAM Identity Center.

Número de conjuntos de permissões 
permitido por conta da AWS

Cada região 
compatível: 50

Sim O número padrão de 
conjuntos de permissões 
permitidos porAWS conta.

Número de grupos exclusivos que podem 
ser usados para avaliar as permissões de 
um usuário

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
grupos exclusivos que 
podem ser usados para 
avaliar as permissões 
de um usuário. Antes de 
exibir asAWS contas e 
os ícones de aplicativos 
disponíveis do usuário no 
portal deAWS acesso, o 
IAM Identity Center avalia 
as permissões efetivas dos 
usuários avaliando suas 
associações a grupos.

Número de usuários compatível com o 
Centro de Identidade do IAM

Cada região 
compatível: 100 mil

Sim O número padrão de 
usuários suportados no IAM 
Identity Center.

Número total deAWS contas ou aplicativos 
que podem ser configurados

Cada região 
compatível: 3.000

Sim O número total padrão 
deAWS contas ou 
aplicativos (total 
combinado) que podem ser 
configurados. Por exemplo, 
você pode configurar 2.750 
contas e 250 aplicativos, 
resultando em um total de 
3.000 contas e aplicativos.

Para obter mais informações, consulte AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)as 
cotas no GuiaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) do usuário.
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Família Snow

AWSEndpoints e cotas do Snow Family
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Os dispositivos da família Snow estão disponíveis nas seguintesAWS regiões do.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 snowball.us-east-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com
HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 snowball.us-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com
HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 snowball.us-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com
HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 snowball.us-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com
HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 snowball.af-south-1.amazonaws.com  

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 snowball.ap-east-1.amazonaws.com  

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com  

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 snowball.ap-south-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com

snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com
HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com

snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com
HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

snowball.ca-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

snowball.eu-central-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 snowball.eu-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 snowball.eu-west-2.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 snowball.eu-south-1.amazonaws.com  

Europe 
(Paris)

eu-west-3 snowball.eu-west-3.amazonaws.com

snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com
HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 snowball.eu-north-1.amazonaws.com  

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

snowball.me-central-1.amazonaws.com  

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 snowball.sa-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com
HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com

snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com
HTTPS

AWS Snowconeestá disponível somente nas seguintesAWS regiões:

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Canadá (Central)
• América do Sul (São Paulo)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Londres)
• Europa (Paris)
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Dispositivos Snowball Edge Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
dispositivos Snowball Edge.

Dispositivos Snowcone de acordo Cada região com 
suporte: 1

Sim O número máximo de 
dispositivos do Snowcone.

AWS Step Functionsendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

states-fips.us-east-2.amazonaws.com

sync-states.us-east-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

states-fips.us-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-west-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.us-west-2.amazonaws.com

sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

states-fips.us-west-2.amazonaws.com

sync-states.us-west-2.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 states.af-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.af-south-1.amazonaws.com

sync-states.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 

ap-east-1 states.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

(Hong 
Kong)

autobahn-states.ap-east-1.amazonaws.com

sync-states.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 states.ap-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-2.amazonaws.com

sync-states.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

states.ap-southeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

states.ap-southeast-4.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 states.ap-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-south-1.amazonaws.com

sync-states.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

states.ap-northeast-3.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

states.ap-northeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

states.ap-southeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

states.ap-southeast-2.amazonaws.com

autobahn-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

states.ap-northeast-1.amazonaws.com

autobahn-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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região

Região Endpoint Protocolo

Canada 
(Central)

ca-
central-1

states.ca-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.ca-central-1.amazonaws.com

sync-states.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

states.eu-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-1.amazonaws.com

sync-states.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 states.eu-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-1.amazonaws.com

sync-states.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 states.eu-west-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-2.amazonaws.com

sync-states.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 states.eu-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-1.amazonaws.com

sync-states.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 states.eu-west-3.amazonaws.com

autobahn-states.eu-west-3.amazonaws.com

sync-states.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 states.eu-south-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-south-2.amazonaws.com

sync-states.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 states.eu-north-1.amazonaws.com

autobahn-states.eu-north-1.amazonaws.com

sync-states.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

states.eu-central-2.amazonaws.com

autobahn-states.eu-central-2.amazonaws.com

sync-states.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

states.me-south-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-south-1.amazonaws.com

sync-states.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

states.me-central-1.amazonaws.com

autobahn-states.me-central-1.amazonaws.com

sync-states.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 states.sa-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.sa-east-1.amazonaws.com

sync-states.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com

autobahn-states-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

states.us-gov-west-1.amazonaws.com

autobahn-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Pesquisas de atividade por ARN Cada região 
compatível: 1.000

Não O número de pesquisas que 
podem estar aguardando 
por ARN do recurso de 
atividade.

CreateActivity tamanho do balde do token 
do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
CreateActivity chamadas 
que pode ser executada.

CreateActivity taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
CreateActivity chamadas.

CreateStateMachine tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
CreateStateMachine 
chamadas que pode ser 
executada.
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CreateStateMachine taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
CreateActivity chamadas.

DeleteActivity tamanho do balde do token 
do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
DeleteActivity chamadas 
que pode ser executada.

DeleteActivity taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DeleteActivity chamadas.

DeleteStateMachine tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
DeleteStateMachine 
chamadas que pode ser 
executada.

DeleteStateMachine taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DeleteStateMachine 
chamadas.

DescribeActivity tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
DescribeActivity chamadas 
que pode ser executada.

DescribeActivity taxa de recarga do token 
de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DescribeActivity chamadas.

DescribeExecution tamanho do balde do 
token do acelerador

us-east-1

eu-west-2:300

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 250

Sim O número máximo de 
DescribeExecution 
chamadas que pode ser 
executada.

DescribeExecution taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:15

eu-west-1

Cada: 10

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DescribeExecution 
chamadas.

DescribeStateMachine tamanho do balde 
do token do acelerador

200 Sim O número máximo de 
DescribeStateMachine 
chamadas que pode ser 
executada.

DescribeStateMachine taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DescribeStateMachine 
chamadas.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

DescribeStateMachineForExecution 
tamanho do balde do token do acelerador

200 Sim O número máximo de 
DescribeStateMachineForExecution 
chamadas que pode ser 
executada.

DescribeStateMachineForExecution taxa 
de recarga do token de aceleração por 
segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
DescribeStateMachineForExecution 
chamadas.

Tamanho do histórico de execução de 
eventos

25.000 Não O número máximo 
de eventos para uma 
determinada execução

Tempo de retenção do histórico de 
execução em dias

Cada região 
compatível: 90

Não A quantidade de tempo 
em dias em que as 
informações de execução 
são armazenadas após a 
conclusão.

Tempo ocioso de execução em anos Cada região com 
suporte: 1

Não A quantidade de tempo em 
anos em que uma execução 
pode ficar inativa.

Tempo de execução em anos Cada região com 
suporte: 1

Não O tempo máximo em anos 
que uma execução pode 
durar.

Execuções exibidas no console Step 
Functions

Cada região 
compatível: 1.000

Não A quantidade máxima de 
execuções exibida no painel 
do Step Functions.

GetActivityTask tamanho do balde do token 
do acelerador

us-east-1:3.000

us-west-2:3.000

eu-west-1:3.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.500

Sim O número máximo de 
GetActivityTask chamadas 
que pode ser executada.

GetActivityTask taxa de recarga do token 
de aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:500

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
GetActivityTask chamadas.

GetExecutionHistory tamanho do balde do 
token do acelerador

Each supported 
Region: 400

Sim O número máximo de 
GetExecutionHistory 
chamadas que pode ser 
executada.
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GetExecutionHistory taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região 
compatível: 20

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
GetExecutionHistory 
chamadas.

Tamanho dos dados de entrada ou 
resultado no estado ou execução da tarefa

Cada: 262.144 
Bytes

Não O tamanho máximo dos 
dados de entrada ou 
resultado em bytes como 
uma string codificada em 
UTF-8 para uma tarefa, 
estado ou execução.

ListActivities tamanho do balde do token do 
acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
ListActivities chamadas que 
pode ser executada.

ListActivities taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:10

eu-west-1

5

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
ListActivities chamadas.

ListExecutions tamanho do balde do token 
do acelerador

us-east-1

eu-west-2:200

eu-west-1

Cada: 100

Sim O número máximo de 
ListExecutions chamadas 
que pode ser executada.

ListExecutions taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:5

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 2

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
ListExecutions chamadas.

ListStateMachines tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo 
de ListStateMachines 
chamadas que pode ser 
executada.

ListStateMachines taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região 
compatível: 5

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo 
de ListStateMachines 
chamadas.

ListTagsForResource tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
ListTagsForResource 
chamadas que pode ser 
executada.
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ListTagsForResource taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
ListTagsForResource 
chamadas.

Execuções abertas Cada região com 
suporte: 1.000.000

Sim O número máximo de 
execuções abertas por 
conta na.

Atividades registradas Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
atividades para esta conta 
na conta na.

Máquinas de estado registradas Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
máquinas de estado para 
esta conta na conta na 
conta na.

Tamanho do nome do recurso Cada região 
compatível: 80

Não O comprimento máximo 
de caracteres dos tipos 
de recursos de estado, 
máquina, execução e 
atividade

SendTaskFailure tamanho do balde do 
token do acelerador

us-east-1:3.000

us-west-2:3.000

eu-west-1:3.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.500

Sim O número máximo de 
SendTaskFailure chamadas 
que pode ser executada.

SendTaskFailure taxa de recarga do token 
de aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:500

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo 
de SendTaskFailure 
chamadas.

SendTaskHeartbeat tamanho do balde do 
token do acelerador

us-east-1:3.000

us-west-2:3.000

eu-west-1:3.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.500

Sim O número máximo de 
SendTaskHeartbeat 
chamadas que pode ser 
executada.
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SendTaskHeartbeat taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:500

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
SendTaskHeartbeat 
chamadas.

SendTaskSuccess tamanho do balde do 
token do acelerador

us-east-1:3.000

us-west-2:3.000

eu-west-1:3.000

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 1.500

Sim O número máximo de 
SendTaskSuccess 
chamadas que pode ser 
executada.

SendTaskSuccess taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:500

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 300

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo 
de SendTaskSuccess 
chamadas.

Tamanho por solicitação de API Cada região 
compatível: 1 
megabyte

Não O tamanho total dos 
dados em megabytes 
por solicitação da Step 
Functions API, incluindo o 
cabeçalho da solicitação e 
todos os outros dados de 
solicitação associados.

StartExecution tamanho do balde do token 
do acelerador

us-east-1 (1.300)

us-west-2:1.300

eu-west-1 (1.300)

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 800

Sim O número máximo de 
StartExecution chamadas 
que pode ser executada.

StartExecution taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

us-east-1

eu-west-2:300

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 150

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
StartExecution chamadas.
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StateTransition tamanho do balde do token 
do acelerador

us-east-1

us-west-2:5.000

eu-west-1

Cada uma das 
outras regiões 
suportadas: 800

Sim O número máximo de 
StateTransition chamadas 
que pode ser executada.

StateTransition taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

us-east-1

us-west-2:1.500

eu-west-1 (1.500)

Cada: 5

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
StateTransition chamadas.

Step Functions: tarefa na fila por ano Cada região com 
suporte: 1

Não O tempo máximo em anos 
em que o Step Functions 
mantém uma tarefa na fila.

StopExecution tamanho do balde do token 
do acelerador

us-east-1

us-west-2:1.000

eu-west-1

Cada: 5

Sim O número máximo de 
StopExecution chamadas 
que pode ser executada.

StopExecution taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

us-east-1

eu-west-2:200

eu-west-1

Cada: 25

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
StopExecution chamadas.

TagResource tamanho do balde do token 
do acelerador

200 Sim O número máximo de 
TagResource chamadas 
que pode ser executada.

TagResource taxa de recarga do token de 
aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
TagResource chamadas.

Tempo de execução da tarefa em ano Cada região com 
suporte: 1

Não A vida útil máxima em anos 
que uma tarefa pode ser 
executada.

UntagResource tamanho do balde do token 
do acelerador

200 Sim O número máximo de 
UntagResource chamadas 
que pode ser executada.

UntagResource taxa de recarga do token 
de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Sim A taxa de recarga do 
token por segundo de 
UntagResource chamadas.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/states/quotas/L-2C798E2E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/states/quotas/L-191B5A6B


Referência geral do AWS Guia de referência
Storage Gateway

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

UpdateStateMachine tamanho do balde do 
token do acelerador

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
UpdateStateMachine 
chamadas que pode ser 
executada.

UpdateStateMachine taxa de recarga do 
token de aceleração por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não A taxa de recarga do 
token por segundo de 
UpdateStateMachine 
chamadas.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions.

AWS Storage Gatewayendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a 
umAWS serviço, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços oferecem 
endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de serviço da 
AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo de recursos 
ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de serviço 
do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Storage Gateway

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 storagegateway.us-east-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 storagegateway.us-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 storagegateway.us-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 storagegateway.us-west-2.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 storagegateway.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

storagegateway.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

storagegateway.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com

storagegateway-fips.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Regiões do equipamento de hardware do Storage Gateway

O dispositivo de hardware Storage Gateway está disponível para envio em todo o mundo, onde é 
legalmente permitido e permitido para exportação pelo governo dos EUA.

O dispositivo de hardware Storage Gateway é suportado nas seguintesAWS regiões.

• Leste dos EUA (Ohio)
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Canadá (Central)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
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• Europa (Paris)
• Europa (Estocolmo)
• América do Sul (São Paulo)

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de cache do gateway de volume 
em cache em TiB

Cada região com 
suporte: 16

Não Tamanho máximo do cache 
para o Cached Volume 
Gateway

Cache mínimo de cache do gateway de 
volume em cache em GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo do cache 
para o Cached Volume 
Gateway

Máximo de buffer de upload do gateway de 
volume em cache em TiB

Cada região com 
suporte: 2

Não Tamanho máximo do buffer 
de upload para o Cached 
Volume Gateway

Mínimo de buffer de upload do gateway de 
volume em cache em GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo do buffer 
de upload para o Cached 
Volume Gateway

Tamanho do volume em cache em TiB Cada região com 
suporte: 32

Não Tamanho máximo de um 
volume em cache

Volumes em cache por gateway Cada região com 
suporte: 32

Não Número máximo de 
volumes em cache por 
gateway

Máximo de cache do gateway de arquivos 
em TiB

Cada região com 
suporte: 16

Não Tamanho máximo do cache 
para o File Gateway

Mínimo de cache do gateway de arquivos 
em GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo do cache 
para o File Gateway

Compartilhamentos de arquivos por bucket 
do S3

Cada região com 
suporte: 1

Não Número máximo de 
compartilhamentos de 
arquivos por bucket do 
Amazon S3

Compartilhamentos de arquivos por 
gateway

Cada região 
compatível: 50

Não Número máximo de 
compartilhamentos de 
arquivos por gateway

Tamanho do arquivo Cada região com 
suporte: 5 terabytes

Não O tamanho máximo de um 
arquivo individual, que é 
o tamanho máximo de um 
objeto individual no Amazon 
S3

Tamanho máximo de uma fita virtual em 
TiB

Cada região 
compatível: 5

Não Tamanho máximo de uma 
fita virtual
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Máximo de fitas virtuais em uma VTL Cada região com 
suporte: 1.500

Não Número máximo de fitas 
virtuais em uma biblioteca 
de fitas virtuais (VTL)

Tamanho mínimo de uma fita virtual em 
GiB

Cada região 
compatível: 100

Não Tamanho mínimo de uma 
fita virtual

Tamanho do caminho Cada região com 
suporte: 1.024 bytes

Não Tamanho máximo de 
caminho

Tamanho de todos os volumes em cache 
por gateway em TiB

Cada região com 
suporte: 1.024

Não Tamanho total de todos os 
volumes em cache para um 
gateway

Tamanho de todos os volumes 
armazenados por gateway em TiB

Cada região com 
suporte: 512

Não Tamanho total de todos os 
volumes armazenados para 
um gateway

Tamanho máximo do buffer de upload do 
gateway de volume armazenado em TiB

Cada região com 
suporte: 2

Não Tamanho máximo do buffer 
de upload para o Stored 
Volume Gateway

Mínimo de buffer de upload do gateway de 
volume armazenado em GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo do buffer 
de upload para o Stored 
Volume Gateway

Tamanho do volume armazenado em TiB Cada região com 
suporte: 16

Não Tamanho máximo de um 
volume de armazenamento

Volumes armazenados por gateway Cada região com 
suporte: 32

Não Número máximo de 
volumes armazenados por 
gateway

Máximo de cache do gateway de fita em 
TiB

Cada região com 
suporte: 16

Não Tamanho máximo do cache 
para o Tape Gateway

Mínimo de cache do gateway de fita em 
GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo de cache 
para o Tape Gateway

Buffer máximo de upload do gateway de 
fita em TiB

Cada região com 
suporte: 2

Não Tamanho máximo do buffer 
de upload para o Tape 
Gateway

Buffer mínimo de upload do gateway de fita 
em GiB

Cada região com 
suporte: 150

Não Tamanho mínimo do buffer 
de upload para o Tape 
Gateway

Tamanho total das fitas em uma biblioteca 
virtual de fitas em PiB

Cada região com 
suporte: 1

Não Tamanho total de todas as 
fitas em uma biblioteca de 
fitas virtuais (VTL)

Para obter mais informações, consulte as cotas do Storage Gateway no GuiaAWS Storage Gateway do 
usuário.
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AWS Supportendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 support.us-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

support.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

AWSSupport às operações da API Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
operações daAWS API que 
podem ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser

AWSOperações da API Trusted Advisor Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
operações daAWS API que 
podem ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser ser ser

O número de casos deAWS Support 
podem ser ser ser ser ser ser ser ser ser 
ser

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de casos 
deAWS Support podem ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser ser ser ser 
ser ser ser ser

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Support.

AWS SupportAplicativo nos endpoints do Slack

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 supportapp.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 supportapp.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 supportapp.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS Systems Managerendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm.us-east-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm.us-east-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ssm.us-west-1.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ssm.us-west-2.amazonaws.com

ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 ssm.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ssm.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 ssm.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

ssm.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 ssm.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ssm.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 ssm.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

ssm.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ssm.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

ssm.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Além dosssm.* endpoints, suas instâncias gerenciadas também devem permitir o tráfego de saída HTTPS 
(porta 443) para os seguintes endpoints. Para obter mais informações, consulte Referência: ec2messages, 
ssmmessages e outras chamadas de API no Guia doAWS Systems Manager usuário.

• ec2messages.*

• ssmmessages.*

Para obter informações sobreAWS AppConfig endpoints e cotas, consulteAWS AppConfigendpoints e 
cotas (p. 30).

Service Quotas

Recurso Recurso Padrão

Application Manager Número máximo de aplicativos no 
Application Manager

100

Quando você adiciona 
um aplicativo no 
Application Manager, o 
Systems Manager cria 
automaticamente um grupo 
de recursos para organizar 
todos os recursos desse 
aplicativo. O número máximo 
de aplicativos é baseado na 
cota subjacente paraAWS 
Resource Groups.

Application Manager Número máximo deAWS recursos que 
você pode atribuir a um aplicativo

Para aplicações baseadas 
emAWS CloudFormation 
pilhas: 200
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Recurso Recurso Padrão
Para aplicativos baseados 
emAWS Resource Groups: 
Ilimitado

Automation Automações executadas 
simultaneamente

100

Cada Conta da AWS pode 
executar 100 automações 
simultaneamente. Isso 
inclui automações filho 
(automações que são 
iniciadas por outra 
automação) e automações 
de controle de taxa. Se 
você tentar executar mais 
automações do que isso, o 
Systems Manager adicionará 
as automações adicionais a 
uma fila e exibir um status 
dePending.

Automation Fila de Automação 1000

Se você tentar executar mais 
automações do que o limite 
de automação simultânea, as 
automações subsequentes 
serão adicionadas a uma fila. 
Cada Conta da AWS pode 
colocar 1.000 automações 
na fila. Quando uma 
automação for concluída (ou 
atingir um estado terminal), 
a primeira automação na fila 
será iniciada.

Automation Automações de controle de taxa de 
execução simultânea

25

Cada Conta da AWS pode 
executar 25 automações 
de controle de taxas 
simultaneamente. Se 
você tentar executar mais 
automações de controle 
de taxa do que o limite de 
automação de controle de 
taxa simultânea, o Systems 
Manager adicionará as 
automações de controle 
de taxa subsequentes a 
uma fila e exibir um status 
dePending.
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Automation Fila da automação do controle de taxas 1000

Se você tentar executar mais 
automações do que o limite 
de automação de controle 
de taxa simultânea, as 
automações subsequentes 
serão adicionadas a uma fila. 
Cada Conta da AWS pode 
colocar 1.000 automações 
na fila. Quando uma 
automação for concluída (ou 
atingir um estado terminal), 
a primeira automação na fila 
será iniciada.

Automation Número de níveis de automação 
aninhada

5

Um runbook de automação 
no nível dos pais pode 
iniciar um runbook de 
automação no nível infantil. 
Isso representa um nível 
de automação aninhada. 
O runbook de automação 
de nível infantil pode iniciar 
outro runbook de automação, 
resultando em dois níveis 
de automação aninhada. 
Isso pode continuar até 
um máximo de cinco (5) 
níveis abaixo do runbook 
principal de automação de 
nível superior.

Automation Número de dias em que um histórico de 
execução de automação é armazenado 
no sistema

30

Automation Execuções adicionais de automação que 
podem ser enfileiradas

1.000

Automation Duração máxima de uma execução da 
automação em andamento no contexto 
de um usuário

12 horas

Se você espera que uma 
automação seja executada 
por mais que 12 horas, 
execute a automação 
usando uma função 
de serviço (ou função 
assumida).
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Automation Tempo de execução da ação
executeScript

10 minutos

Cada ação executeScript
pode ser executada por 
uma duração máxima de 10 
minutos.

Automation executeScriptsaída máxima de ação Até 100 KB.

Automation Tempo de execução da ação
invokeLambdaFunction

5 minutos

Cada ação
invokeLambdaFunction
pode ser executada por uma 
duração máxima de cinco (5) 
minutos.

Automation invokeLambdaFunctionsaída máxima 
de ação

Até 200 KB.

Automation Número de anexos do Automation 
runbook

5

Cada runbook pode ter até 
cinco (5) acessórios.

Automation Tamanho do anexo do runbook do 
Automation

256 MB

Cada anexo pode ter até 256 
MB.

Conformidade Tamanho máximo de um 
únicoAWS:ComplianceItem objeto

800 KB

Distributor Número máximo de anexos em um 
pacote do Distribuidor

20

Distributor Tamanho máximo por anexo em um 
pacote de distribuidor

1 GB

Distributor Número máximo de arquivos em um 
pacote do Distribuidor

1000

Distributor Número máximo de pacotes de 
distribuidores por regiãoConta da AWS

500

Distributor Número máximo de versões de pacote 
por pacote do Distributor

25

Distributor Tamanho máximo do pacote no 
Distributor

20 GB

Distributor Tamanho máximo do manifesto do pacote 
no Distributor

64 KB

Explorer Número máximo de sincronizações de 
dados de recursos (Conta da AWSpor 
região)

5
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Fleet Manager Limite máximo de sessões de área de 
trabalho remota

60 minutos

Fleet Manager Número máximo de sessões de área 
de trabalho remota (Conta da AWSpor 
região)

O número máximo de sessões 
simultâneas de área de trabalho remota 
(Conta da AWSpor região). Solicitações 
de aumento da cota de serviço em até 
25% são aprovadas automaticamente. Os 
aumentos da cota de serviço podem levar 
até duas horas e meia para entrarem em 
vigor.

5

Inventário do  Número máximo de sincronizações de 
dados de recursos (Conta da AWSpor 
região)

5

Inventário do  Os dados de inventário coletados por 
instância por chamada

1 MB

Este número máximo é 
compatível adequadamente 
com a maioria dos cenários 
de coleta de inventário. 
Quando essa cota for 
atingida, nenhum novo 
dado inventário será 
coletado para a instância. 
Os dados de inventário 
coletados anteriormente são 
armazenados até a data de 
expiração.

Inventário do  Dados de inventário coletados por 
instância por dia

5000 KB

Quando essa cota for 
atingida, nenhum novo 
dado inventário será 
coletado para a instância. 
Os dados de inventário 
coletados anteriormente são 
armazenados até a data de 
expiração.

Inventário do  Tipos de inventário personalizados 20

Você pode adicionar até 
20 tipos de inventários 
personalizados.

Inventário do  Tamanho do tipo de inventário 
personalizado

200 KB

Este é o tamanho máximo 
do tipo, não do inventário 
coletado.
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Inventário do  Atributos de tipo de inventário 
personalizado

50

Este é o número máximo de 
atributos dentro do tipo de 
inventário personalizado.

Inventário do  Expiração de dados do inventário 30 dias

Se você encerrar uma 
instância configurada para 
coletar dados de inventário, 
o Systems Manager reterá 
os dados do inventário por 
30 dias e depois os excluirá. 
Em caso de instâncias em 
execução, os dados de 
inventário com mais de 30 
dias são excluídos. Se você 
precisar armazenar dados 
do inventário por mais de 
30 dias, você poderá usar 
oAWS Config para registrar 
o histórico ou consultar e 
fazer upload dos dados 
periodicamente em um 
bucket do Amazon S3. Para 
obter mais informações, 
consulte Registro do 
inventário de instâncias 
gerenciadas do Amazon EC2
no Manual do desenvolvedor 
do AWS Config.

Janelas de manutenção Janelas de manutenção porConta da 
AWS

50

Janelas de manutenção Tarefas por janela de manutenção 20

Janelas de manutenção Destinos por janela de manutenção 100

Janelas de manutenção IDs de Instância por destino 50

Janelas de manutenção Destinos por tarefa 10

Janelas de manutenção Execuções simultâneas de uma única 
janela de manutenção

1

Janelas de manutenção Execuções simultâneas de janelas de 
manutenção

5

Janelas de manutenção Retenção do histórico de execução 30 dias
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Instâncias gerenciadas – 
ambiente híbrido

O número total de servidores locais 
registrados e máquinas virtuais (VMs) em 
um ambiente híbrido

Instâncias padrão: 1.000 (por 
conta por região)

Instâncias avançadas: as 
instâncias avançadas estão 
disponíveis comopay-per-use 
base. Instâncias avançadas 
também permitem que 
você se conecte às suas 
máquinas híbridas usando 
o Session Manager do AWS 
Systems Manager. Para 
obter mais informações 
sobre a ativação de 
instâncias locais para uso 
em seu ambiente híbrido, 
consulte Criar uma ativação 
de instância gerenciada no
GuiaAWS Systems Manager 
do usuário. Para obter 
mais informações sobre 
como habilitar instâncias 
avançadas, consulte Uso 
do nível de instâncias 
avançadas.

OpsCenter Número total de OpsItems 
permitidosConta da AWS por região 
(incluindo abertos e resolvidos OpsItems)

500.000

OpsCenter Número máximo de OpsItems Conta da 
AWS por mês

10.000

OpsCenter Tamanho do valor máximo de dados 
operacionais

20 KB

OpsCenter Número máximo de runbooks de 
automação associados porOpsItem

10

OpsCenter Número máximo de execuções de 
registros de automação armazenados em 
dados operacionais em um único registro 
associado

10

OpsCenter Número máximo de recursos 
relacionados que você pode especificar 
porOpsItem

100

OpsCenter Número máximo de relacionados 
OpsItems que você pode especificar 
porOpsItem

10

OpsCenter Tamanho máximo de uma string de 
desduplicação

64 caracteres
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OpsCenter Duração antes de OpsItem um ser 
arquivado automaticamente pelo sistema 
(independentemente do status)

36 meses

Parameter Store O número total de parâmetros permitidos

(Conta da AWSpor região)

Parâmetros padrão: 10.000

Parâmetros avançados: 
100.000

Para obter mais informações 
sobre parâmetros 
avançados, consulte Sobre 
parâmetros avançados 
do Systems Manager no
GuiaAWS Systems Manager 
do usuário.

Parameter Store Tamanho máximo de valor para o 
parâmetro

Parâmetro padrão: 4 KB

Parâmetro avançado: 8 KB

Parameter Store Número máximo de políticas de 
parâmetro por parâmetro avançado

10

Parameter Store Taxa de transferência máxima 
(transações por segundo)

Taxa de transferência 
padrão: 40 (compartilhada 
pelas seguintes ações da 
API:GetParameter,GetParameters,GetParametersByPath)

Maior produtividade: 100 
(GetParametersByPath)

Maior taxa de transferência: 
3000 (compartilhada 
pelas seguintes ações 
da API:GetParameter
eGetParameters)

Para obter mais informações 
sobre a taxa de transferência 
do Parameter Store, 
consulte Aumentar a taxa de 
transferência do Parameter 
Store no GuiaAWS Systems 
Manager do usuário.

Parameter Store Número máximo de históricos para um 
parâmetro

100 últimos valores

Patch Manager Linhas de base do patch porConta da 
AWS

50

Patch Manager Grupos de patch por linha de base de 
patch

25

Patch Manager Retenção do histórico de operações 150 operações mais 
recentes
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Executar comando Retenção do histórico de execução 30 dias

O histórico de cada comando 
está disponível por até 30 
dias. Além disso, você pode 
armazenar uma cópia de 
todos os arquivos de log 
no Amazon Simple Storage 
Service ou ter uma trilha 
de auditoria de todas as 
chamadas de APIAWS 
CloudTrail.

Session Manager Tempo ocioso antes do encerramento da 
sessão

Padrão: 20 minutos

Configurável para entre 1 e 
60 minutos.

Session Manager Retenção do histórico de execução 30 dias

O histórico de cada comando 
está disponível por até 30 
dias. Além disso, você pode 
armazenar uma cópia de 
todos os arquivos de log 
no Amazon Simple Storage 
Service ou ter uma trilha 
de auditoria de todas as 
chamadas de APIAWS 
CloudTrail.

Documentos do SSM Tamanho do documento 64 KB

Um único documento do.

Documentos do SSM Total de documentos 500

Cada umConta da 
AWS pode criar até 500 
documentos por região.

Documentos do SSM Versões de documentos 1000

Um único documento do.

Documentos do SSM Documentos do Systems Manager 
compartilhado de forma privada

1000

Um único documento do. Um 
único documento doContas 
da AWS.

Documentos do SSM Documentos do Systems Manager 
compartilhado publicamente

5

Cada umConta da 
AWS pode compartilhar 
publicamente um máximo de 
cinco documentos.
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Documentos do SSM Número máximo de favoritos por tipo de 
documento

20

State Manager AssociaçõesConta da AWS por região 2.000

Cada umaConta da AWS 
pode ter um máximo de 
2.000 associações por 
região.

State Manager Versões de associação 1.000

Uma única associação do 
State Manager pode ter um 
máximo de 1.000 versões.

AWS Systems Managerpara endpoints e cotas SAP
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com

ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com

ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Aplicativos SAP por 
região em umConta da 
AWS

10 Sim O número máximo de 
aplicativos SAP com 
os quais você pode se 
registrarAWS Systems 
Manager para o SAP 
por região em umConta 
da AWS.

Componentes por 
aplicativo SAP

5 Sim O número máximo 
dessm-sap
componentes que 
você pode registrar 
por aplicativo SAP 
registradoAWS Systems 
Manager para SAP.

Bancos de dados por 
componente

20 Sim O número máximo 
dessm-sap bancos de 
dados que você pode 
registrar porssm-sap
componente.

Endpoints e cotas do Amazon Textract
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 textract.us-east-2.amazonaws.com

textract-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 textract.us-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 textract.us-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 textract.us-west-2.amazonaws.com

textract-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 textract.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

textract.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

textract.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

textract.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

textract.ca-central-1.amazonaws.com

textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

textract.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 textract.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 textract.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 textract.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

textract.us-gov-east-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

textract.us-gov-west-1.amazonaws.com

textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Recursos Regiões

Operações 
síncronas

API Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

Leste 
dos EUA 
(Ohio)

Europa 
(Irlanda)

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

Outras 
regiões

AnalyzeDocument10 10 10 5 5 1

DetectDocumentText25 25 10 5 5 1

AnalyzeExpense5 5 1 1 1 1

Transações 
por 
segundo 
por conta 
para 
operações 
síncronas

ID da 
análise

5 5 1 1 1 1

Operações 
assíncronas

API Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

Leste 
dos EUA 
(Ohio)

Europa 
(Irlanda)

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

Outras 
regiões

StartDocumentAnalysis10 10 10 5 5 2

StartDocumentTextDetection15 15 5 5 5 1

StartExpenseAnalysis5 5 1 1 1 1

Transações 
por 
segundo 
por conta 
para 
todas as 
operações 
iniciais 
(assíncronas)

StartLendingAnalysis5 5 1 1 1 1

GetDocumentAnalysis10 10 10 5 5 5

GetDocumentTextDetection25 25 10 5 5 5

GetExpenseAnalysis5 5 5 5 5 5

GetLendingAnalysis25 25 5 5 5 5

Transações 
por 
segundo 
por conta 
para 
todas as 
operações 
de 
obtenção 
(assíncronas)

GetLendingAnalysisSummary5 5 1 1 1 1

O número 
máximo 
de tarefas 
assíncronas 
por conta 
que podem 
existir 
simultaneamente

Todas, 
exceto 
AnalyzeLending

600 600 100 100 100 100

Número 
máximo de 
trabalhos 
assíncronos 
do Analyze 

  100 100 50 50 50 50
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Recursos Regiões
Lending 
que podem 
existir 
simultaneamente

Para obter mais informações, consulte Cotas do Amazon Textract no Guia do desenvolvedor do Amazon 
Textract.

Endpoints e cotas do Amazon Timestream
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Use os seguintes endpoints para adquirir os endpoints para a API de gravação.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com

ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Use os seguintes endpoints para adquirir os endpoints para a API de consulta.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 query.timestream.us-east-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 query.timestream.us-east-1.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 query.timestream.us-west-2.amazonaws.com

query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Para obter mais informações, consulte Usar a API no Guia do desenvolvedor do Amazon Timestream.

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho dos dados para o resultado da 
consulta

Cada região 
compatível: 5

Não O tamanho máximo de 
dados de um resultado de 
consulta.

Tamanho do nome do banco de dados Cada região 
compatível: 256 
bytes

Não O número máximo de bytes 
para um nome de banco de 
dados.

Bancos de dados por conta da Cada região 
compatível: 500

Não O número máximo de 
bancos de dados do que 
podem ser criados porAWS 
conta.

Nome da dimensão, valor da dimensão, 
tamanho do par por série

Cada região 
compatível: 2

Não O tamanho máximo do 
nome da dimensão e do par 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
de valores da dimensão por 
série.

Comprimento do nome da dimensão Cada região com 
suporte: 60 Bytes

Não O número máximo de 
bytes para o nome de uma 
dimensão.

Dimensões por mesa Cada região 
compatível: 128

Não O número máximo de 
dimensões por tabela.

Duração da execução das consultas em 
horas

Cada região com 
suporte: 1

Não A duração máxima de 
execução (em horas) de 
uma consulta. As consultas 
que demoram mais tempo 
expirarão.

Período futuro de ingestão em minutos Cada região 
compatível: 30

Não O tempo máximo de entrega 
(em minutos) para seus 
dados de série temporal 
em comparação com o 
tempo atual do sistema. 
Por exemplo, se o período 
de ingestão future for de 
30 minutos, o Timestream 
aceitará dados até 30 
minutos antes da hora atual 
do sistema.

Contagem máxima de partições de 
armazenamento magnético ativas por 
banco de dados

Cada região com 
suporte: 250

Não Número máximo 
de partições de 
armazenamento magnético 
ativas por banco de 
dados. Uma partição pode 
permanecer ativa por até 
6 horas após receber a 
ingestão.

Período máximo de retenção para 
armazenamento magnético em dias

Cada região 
compatível: 73.000

Não A duração máxima (em 
dias) durante a qual os 
dados podem ser retidos no 
armazenamento magnético.

Período máximo de retenção para 
armazenamento de memória em horas

Cada região 
compatível: 8.766

Não A duração máxima (em 
horas) durante a qual os 
dados podem ser retidos 
no armazenamento de 
memória por tabela.

Medir o comprimento do nome Cada região 
compatível: 256 
bytes

Não O número máximo de 
bytes para o nome de uma 
medida.

Tamanho do valor de medida por registro 
de várias medidas

Cada região 
compatível: 2.

Não O tamanho máximo dos 
valores de medida por 
registro de várias medidas.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Medidas por registro de várias medidas Cada região 
compatível: 256

Não O número máximo de 
medidas por registro de 
várias medidas.

Medidas por tabela da Cada região 
compatível: 8.2

Não O número máximo de 
medidas por tabela.

Tamanho dos metadados para o resultado 
da consulta

Cada região com 
suporte: 100 
kilobytes

Não O tamanho máximo de 
metadados para um 
resultado de consulta.

Período mínimo de retenção para 
armazenamento magnético em dias

Cada região com 
suporte: 1

Não O período de tempo mínimo 
(em dias) durante o qual os 
dados devem ser retidos no 
armazenamento magnético 
por tabela.

Período mínimo de retenção para 
armazenamento de memória em horas

Cada região com 
suporte: 1

Não O período de tempo mínimo 
(em horas) durante o qual 
os dados devem ser retidos 
no armazenamento de 
memória por tabela.

QueryString comprimento em KiB Cada região 
compatível: 256

Não O tamanho máximo (em 
KiB) de uma string de 
consulta em caracteres 
codificados em UTF-8 para 
uma consulta.

Registros por solicitação WriteRecords de 
API

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
registros em uma solicitação 
de WriteRecords API.

Consultas programadas por conta da Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
consultas agendadas que 
podem ser feitas porAWS 
conta.

Tamanho do nome da tabela Cada região 
compatível: 256 
bytes

Não O número máximo de bytes 
para o nome de uma tabela.

Tabelas por conta da Cada região 
compatível: 50 mil

Não O número máximo de 
tabelas que podem ser 
criadas porAWS conta.

Taxa de aceleração para APIs CRUD Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
solicitações da API Criar/
Atualizar/Listar/Descrever/
Excluir banco de dados/
tabelas permitidas por 
segundo por conta, na 
região atual.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Medidas exclusivas em registros de várias 
medidas por tabela

Cada região 
compatível: 1.024

Não As medidas exclusivas 
em todos os registros de 
várias medidas definidos 
em uma única tabela. Um 
único registro de várias 
medidas pode ter medidas 
MaximumMeasureAttributesPerRecord 
exclusivas, e uma 
tabela pode ter medidas 
MaximumMeasureAttributesPerTable 
exclusivas definidas em 
registros de várias medidas.

Para obter mais informações, consulte Cotas no Guia do desenvolvedor do Amazon Timestream.

Endpoints e cotas do Amazon Transcribe
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
Os endpoints de serviço compatíveis diferem para transcrições em lote e streaming. Além disso, os 
endpoints variam entre Amazon TranscribeAmazon Transcribe Medical, e Amazon TranscribeCall 
Analytics. Para obter mais detalhes, consulte as tabelas a seguir.

A tabela a seguir mostra os endpoints de lote suportados pelo Amazon Transcribe.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transcribe.us-east-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transcribe.us-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 transcribe.us-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 transcribe.us-west-2.amazonaws.com

fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 transcribe.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 transcribe.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 transcribe.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transcribe.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transcribe.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 transcribe.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 transcribe.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 transcribe.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

transcribe.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transcribe.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

A tabela a seguir mostra os endpoints de streaming compatíveis com Amazon Transcribe.

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transcribestreaming.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

transcribestreaming.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

transcribestreaming.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com

transcribestreaming-fips.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

transcribestreaming.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

transcribestreaming.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

As tabelas a seguir mostram o suporte Amazon Transcribe MedicaleRegiões da AWS a análise deAmazon 
Transcribe chamadas. Observe que'post-call' se refere a uma transcrição em lote e'real-time' se refere a 
uma transcrição de streaming.

Para obter os endpoints dessas regiões, consulte as tabelas deAmazon Transcribe endpoints anteriores.

Amazon Transcribe Medical

Região Tipo de transcrição

ap-east-1 (Hong Kong) lote

ap-northeast-1 (Tóquio) de fluxo de fluxo de fluxo

ap-northeast-2 (Seul) de fluxo de fluxo de fluxo

ap-south-1 (Mumbai) lote

ap-southeast-1 (Cingapura) lote

ap-southeast-2 (Sydney) de fluxo de fluxo de fluxo

ca-central-central-central-central-central-central-
central-central-central-centr

de fluxo de fluxo de fluxo

eu-central-1 (Frankfurt) de fluxo de fluxo de fluxo

eu-west-1 (Irlanda) de fluxo de fluxo de fluxo

eu-west-2 (Londres) de fluxo de fluxo de fluxo

eu-west-3 (Paris) lote

me-south-1 (Bahrein) lote

sa-east-1 (São Paulo) de fluxo de fluxo de fluxo

us-east-1 (Norte da Virgínia) de fluxo de fluxo de fluxo

us-east-2 (Ohio) de fluxo de fluxo de fluxo

us-gov-east-1 (GovCloud, Leste dos EUA) lote

us-gov-west-1 (GovCloud, Oeste dos EUA) lote

us-west-1 (São Francisco) lote

us-west-2 (Oregon) de fluxo de fluxo de fluxo
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Amazon Transcribe Call Analytics

Região Tipo de transcrição

ap-northeast-1 (Tóquio) post-call, real-time

ap-northeast-2 (Seul) post-call, real-time

ap-south-1 (Mumbai) post-call

ap-southeast-1 (Cingapura) post-call

ap-southeast-2 (Sydney) post-call, real-time

ca-central-central-central-central-central-central-
central-central-central-centr

post-call, real-time

eu-central-1 (Frankfurt) post-call, real-time

eu-west-2 (Londres) post-call, real-time

us-east-1 (Norte da Virgínia) post-call, real-time

us-west-2 (Oregon) post-call, real-time

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de largura de banda da fila de 
trabalhos

Cada região 
compatível: 0,9

Sim A proporção de empregos 
do que podem ser 
colocados em fila nesta 
conta na região atual

Duração máxima do arquivo de áudio Cada região com 
suporte: 14.400 
segundos

Não A duração máxima de 
um arquivo de áudio em 
segundos.

Tamanho máximo do arquivo de áudio 
(Médico)

Cada região com 
suporte: 14.400 
segundos

Não A duração máxima do 
arquivo de áudio em 
segundos (Médico).

Tamanho máximo do arquivo de áudio para 
trabalhos em lote do Call Analytics

Cada região com 
suporte: 14.400 
segundos

Não O tamanho máximo do 
arquivo de áudio (em 
segundos) para trabalhos 
em lote do Call Analytics.

Tamanho máximo do arquivo de áudio Cada região 
compatível: 2

Não O tamanho máximo de 
um arquivo de áudio em 
Gigabytes.

Tamanho máximo do arquivo de áudio 
(Médico)

Cada região 
compatível: 2

Não O tamanho máximo do 
arquivo de áudio (em GB) 
para transcrição médica.

Tamanho máximo do arquivo de áudio para 
trabalhos em lote do Call Analytics

Cada região com 
suporte: 500 
megabytes

Não O tamanho máximo do 
arquivo de áudio (em MB) 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
para trabalhos em lote do 
Call Analytics.

Tamanho máximo de uma expressão do 
vocabulário personalizado

Cada região 
compatível: 256

Não O número máximo de 
caracteres de uma frase de 
vocabulário personalizado.

Número máximo de categorias para 
trabalhos em lote do Call Analytics

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
categorias por conta para 
trabalhos em lote do Call 
Analytics.

Número máximo de regras por categoria 
para trabalhos em lote do Call Analytics

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
regras por categoria para 
trabalhos em lotes do Call 
Analytics.

Número máximo de alvos permitidos por 
categoria para trabalhos em lote do Call 
Analytics

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
destinos que podem ser 
reservados para esta 
categoria para trabalhos em 
lotes do Call Analytics.

Número máximo de filtros de vocabulário Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de filtros 
de vocabulário reservados 
para esta conta na região 
atual.

Tamanho máximo de um vocabulário 
personalizado

Cada região 
compatível: 50 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em 
KB) de um vocabulário 
personalizado.

Tamanho máximo de um filtro de 
vocabulário

Cada região 
compatível: 50 
kilobytes

Não O tamanho máximo (em KB) 
de um filtro de vocabulário.

Duração mínima do arquivo de áudio Cada região 
compatível: 500 
milissegundos

Não A duração mínima do 
arquivo de áudio (em ms).

Duração mínima do arquivo de áudio 
(Médico)

Cada região 
compatível: 500 
milissegundos

Não A duração mínima do 
arquivo de áudio, em 
milissegundos (ms) para 
transcrição médica.

Duração mínima do arquivo de áudio para 
trabalhos em lote do Call Analytics

Cada região 
compatível: 500 
milissegundos

Não A duração mínima do 
arquivo de áudio, em 
milissegundos (ms), para 
trabalhos em lote do Call 
Analytics.

Número de solicitações do 
StartMedicalStreamTranscription 
Websocket

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo 
de solicitações do 
StartMedicalStreamTranscription 
Websocket.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de solicitações do 
StartStreamTranscription Websocket

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo 
de solicitações de 
StartStreamTranscription 
Websocket que podem ser 
feitas por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Número de canais de identificação de canal Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
canais que um arquivo de 
áudio pode conter para 
trabalhos de transcrição de 
identificação de canais.

Número de canais para identificação de 
canais (Médico)

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
canais para identificação de 
canais (Médico).

Número de canais para identificação de 
canais para trabalhos em lote do Call 
Analytics

Cada região 
compatível: 2

Não O número máximo de 
canais para identificação de 
canais para trabalhos em 
lote do Call Analytics.

Número de trabalhos em lote simultâneos 
do Call Analytics

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos do 
Call Analytics.

Número de fluxos HTTP/2 simultâneos para 
transcrição de streaming.

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
trabalhos de transcrição 
de fluxo simultâneos 
reservados para esta conta 
na região atual.

Número de trabalhos de transcrição em lote 
simultâneos

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
trabalhos de transcrição 
simultâneos reservados 
para esta conta na região 
atual.

Número de trabalhos simultâneos de 
transcrição de lotes médicos

Cada região com 
suporte: 250

Sim O número máximo de 
trabalhos simultâneos de 
transcrição médica.

Número de modelos de linguagem 
personalizados de treinamento simultâneo

Cada região 
compatível: 3

Sim O número máximo de 
modelos de linguagem 
personalizados que podem 
ser treinados de uma só vez 
nessa conta na região atual.

Número de dias que os registros de tarefa 
são retidos

Cada região 
compatível: 90

Não O número de dias que os 
registros de trabalho são 
retidos.

Número de dias em que os registros de 
trabalho são retidos (Médico)

Cada região 
compatível: 90

Não O número máximo de 
dias em que os registros 
de trabalho são retidos 
(Médicos).
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Amazon Transcribe

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número de dias em que os registros de 
trabalho são retidos para trabalhos em lote 
do Call Analytics

Cada região 
compatível: 90

Não O número de dias em que 
os registros de trabalho são 
retidos para trabalhos em 
lote do Call Analytics.

Número de vocabulários médicos 
pendentes

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
vocabulários médicos 
pendentes.

Número de vocabulários pendentes Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
vocabulários que podem 
estar no estado pendente 
ao mesmo tempo nessa 
conta na região atual.

O número de solicitações 
simultâneas de streaming 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
HTTP/2.

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
solicitações simultâneas 
nesta conta na Região 
atual.

Número total de modelos de idiomas 
personalizados por conta

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
modelos de idioma 
personalizadas reservados 
para esta conta na região 
atual.

Número total de vocabulários médicos por 
conta

Cada região 
compatível: 100

Sim O número total máximo de 
vocabulários médicos por 
conta.

Número total de vocabulários por conta Cada região 
compatível: 100

Sim O número total de 
vocabulários que podem 
ser criados nessa conta na 
Região atual.

Transações por segundo, 
CreateCallAnalyticsCategory operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
CreateCallAnalyticsCategory 
operação.

Transações por segundo, 
CreateVocabulary operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo 
de CreateVocabulary 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
DeleteCallAnalyticsCategory operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
DeleteCallAnalyticsCategory 
operação.

Transações por segundo, 
DeleteCallAnalyticsJob operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
DeleteCallAnalyticsJob 
operação.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Transcribe

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo, 
DeleteMedicalTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de 
transações por segundo, 
DeleteMedicalTranscriptionJob 
operação.

Transações por segundo, 
DeleteMedicalVocabulary operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
DeleteMedicalVocabulary 
operação.

Transações por segundo, 
DeleteTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
DeleteTranscriptionJob 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
DeleteVocabulary operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de DeleteVocabulary 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
GetCallAnalyticsCategory operação

Cada região 
compatível: 20

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
GetCallAnalyticsCategory 
operação.

Transações por segundo, 
GetCallAnalyticsJob operação

Cada região 
compatível: 20

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
GetCallAnalyticsJob 
operação.

Transações por segundo, 
GetMedicalTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 30

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
GetMedicalTranscriptionJob 
operação.

Transações por segundo, 
GetMedicalVocabulary operação

Cada região 
compatível: 20

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
GetMedicalVocabulary 
operação.

Transações por segundo, 
GetTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 30

Sim O número máximo de 
GetTranscriptionJob 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, GetVocabulary 
operação

Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
GetVocabulary solicitações 
que você pode fazer por 
segundo a partir dessa 
conta na região atual.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Amazon Transcribe

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo, 
ListCallAnalyticsCategories operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
ListCallAnalyticsCategories 
operação.

Transações por segundo, 
ListCallAnalyticsJobs operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
ListCallAnalyticsJobs 
operação.

Transações por segundo, 
ListMedicalTranscriptionJobs operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
ListMedicalTranscriptionJobs 
operação.

Transações por segundo, 
ListMedicalVocabularies operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
ListMedicalVocabularies 
operação.

Transações por segundo, 
ListTranscriptionJobs operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
ListTranscriptionJobs 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, ListVocabularies 
operação

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo 
de ListVocabularies 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
StartCallAnalyticsJob operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
StartCallAnalyticsJob 
operação.

Transações por segundo, operação 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
Websocket

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
WebSocket solicitações 
permitidas por segundo a 
partir dessa conta na região 
atual.

Transações por segundo, 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
operação

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
StartCallAnalyticsStreamTranscription 
solicitações permitidas por 
segundo a partir dessa 
conta na região da atual.

Transações por segundo, 
StartMedicalStreamTranscription operação

Cada região 
compatível: 25

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
StartMedicalStreamTranscription 
operação.
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Referência geral do AWS Guia de referência
Transfer Family

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Transações por segundo, 
StartMedicalTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 25

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
StartMedicalTranscriptionJob 
operação.

Transações por segundo, 
StartStreamTranscription operação

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
StartStreamTranscription 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
StartTranscriptionJob operação

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
StartTranscriptionJob 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Transações por segundo, 
UpdateCallAnalyticsCategory operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
UpdateCallAnalyticsCategory 
operação.

Transações por segundo, 
UpdateMedicalVocabulary operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O máximo de transações 
por segundo para a 
UpdateMedicalVocabulary 
operação.

Transações por segundo, 
UpdateVocabulary operação

Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
UpdateVocabulary 
solicitações que você pode 
fazer por segundo a partir 
dessa conta na região atual.

Você pode ver suas cotas atuais no AWS Management Console.

AWS Transfer Familyendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 transfer.us-east-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Transfer Family

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 transfer.us-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 transfer.us-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 transfer.us-west-2.amazonaws.com

transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 transfer.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 transfer.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 transfer.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

transfer.ca-central-1.amazonaws.com

transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

transfer.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Transfer Family

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 transfer.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 transfer.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 transfer.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 transfer.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 transfer.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

transfer.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

transfer.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 transfer.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com

transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Acordos por servidor Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
contratos por segundo por 
segundo por segundo por 
segundo

Certificados por segundo por segundo Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de 
certificados por segundo por 
segundo por segundo por 
segundo
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Transfer Family

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Certificados por segundo Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de 
certificados por segundo por 
segundo por segundo por 
segundo

Mensagens AS2 simultâneas por conector Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo 
de mensagens AS2 
simultâneas que podem 
ser manipuladas por um 
conector

Mensagens AS2 simultâneas por servidor Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo 
de mensagens AS2 
simultâneas que podem 
ser manipuladas por um 
servidor

Sessões simultâneas por servidor Cada região com 
suporte: 10.000

Não Número máximo de sessões 
simultâneas por segundo 
por segundo por segundo 
por segundo por segundo

Conectores por segundo por segundo Cada região 
compatível: 100

Sim Número máximo de 
conectores por segundo por 
segundo por segundo por 
segundo por segundo

Tamanho do arquivo Cada região 
compatível: 5 
terabyte

Não Tamanho máximo de um 
arquivo individual, que é 
o tamanho máximo de um 
objeto individual no Amazon 
S3

Tempo limite de inatividade da conexão Cada região 
compatível: 1.800 
segundos

Não Tempo limite de inatividade 
para conexões SFTP/
FTP (S). Se não houver 
atividade após o término do 
período, o cliente poderá 
ser desconectado.

Tamanho máximo da mensagem AS2 de 
entrada

Cada região 
compatível: 50 
megabyte

Sim Tamanho máximo em (MB) 
de uma mensagem AS2 de 
entrada

Número máximo de grupos do AD para 
acesso

Cada região 
compatível: 100

Sim Número de grupos do Active 
Directory permitidos para 
mapeamento e acesso por 
servidor

Número máximo de novas execuções por 
fluxo de trabalho

Cada região 
compatível: 100

Não Número máximo de novas 
execuções permitidas por 
fluxo de trabalho de uma só 
vez.

Tamanho máximo da mensagem AS2 de 
saída

Cada região 
compatível: 50 
megabyte

Sim Tamanho máximo em (MB) 
de uma mensagem AS2 de 
saída
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de recarga de novas execuções por 
fluxo de trabalho por segundo

Cada região com 
suporte: 1

Não A nova taxa de recarga 
de execuções por fluxo de 
trabalho por segundo

Número de usuários do Service Managed 
por servidor

Cada região com 
suporte: 10.000

Sim Número máximo de 
usuários do Service 
Managed por servidor

Número de solicitações por segundo por 
segundo por segundo

Cada região 
compatível: 2

Não Se o seu tipo de provedor 
de identidade forAWS 
Directory Service, há um 
limite de 2 autenticações 
por usuário por segundo por 
diretório

Número de arquivos por StartFileTransfer 
solicitação

Cada região 
compatível: 10 por 
segundo

Não Número máximo 
de arquivos por 
StartFileTransfer solicitação

Perfis por segundo Cada região com 
suporte: 1.000

Sim Número máximo de perfis 
por segundo por segundo 
por segundo

Taxa de mensagens AS2 por servidor Cada região 
compatível: 25 
por segundo 
por segundo por 
segundo

Não O número máximo de 
mensagens AS2 que um 
servidor pode receber por 
segundo

Taxa de StartFileTransfer solicitações por 
conector

Cada região 
compatível: 3 
por segundo 
por segundo 
por segundo por 
segundo

Sim Número máximo de 
StartFileTransfer 
solicitações por segundo 
por segundo por segundo 
por segundo por segundo 
por segundo,

Chaves SSH por usuário do Service 
Managed

Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de chaves 
SSH por usuário do Service 
Managed

Servidores por segundo Cada região 
compatível: 50

Sim Número máximo de 
servidores por segundo por 
segundo por segundo

Servidores VPC_ENDPOINT por conta Cada região 
compatível: 10

Não Número máximo de 
servidores VPC_ENDPOINT 
por conta

Fluxos de trabalho por segundo por 
segundo

Cada região 
compatível: 10

Sim Número máximo de fluxos 
de trabalho por segundo por 
segundo por segundo por 
segundo
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Endpoints e cotas do Amazon Translate
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 translate.us-east-2.amazonaws.com

translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 translate.us-east-1.amazonaws.com

translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 translate.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 translate.us-west-2.amazonaws.com

translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 translate.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 translate.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

translate.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

translate.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

translate.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

translate.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

translate.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

translate.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 translate.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 translate.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 translate.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 translate.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

translate.us-gov-west-1.amazonaws.com

translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Trabalhos simultâneos de tradução em lote Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de 
trabalhos de tradução em 
lote simultâneos nesta conta 
na região atual.

Arquivos de terminologia personalizados Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
arquivos de terminologia 
personalizados que você 
pode armazenar nesta 
conta na região atual.

Recursos de dados em paralelo Cada região 
compatível: 1.000

Sim O número máximo de 
recursos de dados em 
parallel nesta conta na 
região atual.

Para obter mais informações, consulte:Diretrizes e cotasnaGuia de desenvolvedor do Amazon Translate.

AWSEndpoints e cotas de notificações do usuário
Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço. As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais 
informações, consulte Cotas de serviço do AWS (p. 8).

Note

No momento, os endpoints de serviço não estão disponíveis para esse serviço.
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Service Quotas

Name 
(Nome)

Padrão Ajustável Descrição

Total de 
configurações 
de 
notificação 
para 
umConta da 
AWS

50 configurações de 
notificação.

Não O número máximo de 
configurações do que você 
pode criar em umaConta da 
AWS.

Configurações 
de 
notificação 
para um 
único serviço

20 configurações de 
notificação para qualquer 
serviço específico para 
umConta da AWS.

Não O número máximo de 
configurações de notificação 
que você pode criar para 
um determinado serviço em 
umConta da AWS.

Configurações 
de 
notificação 
por tipo de 
serviço e 
evento

10 configurações de 
notificação para cada 
serviço e tipo de evento 
para umConta da AWS.

Não O número máximo de 
configurações de notificação 
por tipo de serviço e evento 
que você pode criar para 
um determinadoConta da 
AWS.

Regras 
de evento 
para uma 
determinada 
configuração 
de 
notificação

10 regras do evento Não O número máximo de 
regras de evento do que 
você pode criar para cada 
configuração de notificação 
em suaConta da AWS.

Canais 
para uma 
determinada 
configuração 
de 
notificação

50 canais (e-mail, 
dispositivos móveis ou 
canais de bate-papo) para 
cada configuração de 
notificação.

Não O número máximo 
de canais para cada 
configuração de notificação 
que você pode criar no 
seuConta da AWS.

Contatos de 
e-mail

500 contatos de e-mail para 
cada umConta da AWS.

Não O número máximo de 
contatos de e-mail que você 
pode adicionar para cada 
umConta da AWS.

Hubs de 
notificação

3 hubs para cada umConta 
da AWS.

Não O número máximo de hubs 
de notificação que você 
pode adicionar a cada 
umConta da AWS.

Taxa de 
eventos 
de origem 
para um 
determinadoConta 
da AWS

1 por segundo. Não O número máximo de 
eventos de origem por 
segundo que você pode 
receber em cada umConta 
da AWS.
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Endpoints e cotas da Amazon Virtual Private Cloud
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)
As ações de API para gerenciar recursos do Amazon VPC (por exemplo, nuvens privadas virtuais, sub-
redes e gateways) fazem parte da API do Amazon EC2. Para mais informações, consulte Amazon VPC 
actions (Ações da Amazon VPC) na Referência de API do Amazon EC2.

Para os endpoints de serviço para o Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2” (p. 343).

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Conexões emparelhadas de VPC ativas por 
VPC

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo 
de conexões de 
emparelhamento da VPC 
ativas por VPC. Essa cota 
pode ser aumentada até um 
número máximo de 125.

Caracteres por política de VPC endpoint Cada região 
compatível: 20.480

Não O número máximo de 
caracteres em uma política 
de VPC endpoint, incluindo 
espaço em branco.

Gateways da Internet somente de saída por 
Região

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
gateways de internet 
somente de saída (somente 
de saída) por região. Essa 
cota está diretamente 
vinculada ao número 
máximo de VPCs por 
região. Para aumentar essa 
cota, aumente o número de 
VPCs por região.

Cota de endereços IP elásticos por 
gateway de NAT

Cada região com 
suporte: 2

Sim O número máximo de 
endereços IP elásticos que 
podem ser associados a um 
único gateway NAT do tipo 
de conectividade pública.

VPC endpoints do gateway por Região Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
endpoints de gateway de 
VPC por região. O número 
máximo é de 255 endpoints 
de gateway por VPC.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Blocos CIDR IPv4 por VPC Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
blocos CIDR IPv4 por 
VPC. O bloco CIDR 
primário e todos os blocos 
CIDR secundários são 
contabilizados de acordo 
com essa cota. Essa cota 
pode ser aumentada até um 
número máximo de 50.

Blocos CIDR IPv6 por VPC Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
blocos CIDR IPv6 por VPC.

As regras de entrada ou de saída por grupo 
de segurança

Cada região com 
suporte: 60

Sim O número máximo de 
regras de entrada ou saída 
por grupo de segurança 
VPC (120 regras no total). 
Essa cota é aplicada 
separadamente para as 
regras de IPv4 e IPv6. Uma 
regra que faz referência 
a um grupo de segurança 
ou ID da lista de prefixos 
ou ID da lista de prefixos 
ou ID da lista de prefixos 
de segurança conta como 
uma regra para IPv4 e IPv6. 
Essa cota multiplicada pelos 
grupos de segurança por 
cota da interface de rede 
não pode exceder 1000.

VPC endpoints da interface por VPC Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
endpoints de interface por 
VPC.

Gateways da Internet por Região Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
gateways de Internet por 
região. Essa cota está 
diretamente vinculada ao 
número máximo de VPCs 
por região. Para aumentar 
essa cota, aumente o 
número de VPCs por região.

Gateways de NAT por zona de 
disponibilidade

Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
gateways de NAT por zona 
de disponibilidade. Isso 
inclui gateways NAT no 
estado pendente, ativo ou 
de exclusão.

Network ACLs por VPC Cada região com 
suporte: 200

Sim O número máximo de ACLs 
de rede por VPC.
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-83CA0A9D
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-B4A6D682
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Uso de endereço de rede Cada região com 
suporte: 64.000

Sim O uso máximo de 
endereços de rede para 
uma única VPC.

Interfaces de rede por Região Cada região com 
suporte: 5.000

Sim O número máximo de 
interfaces de rede por 
região.

Solicitações de conexão de 
emparelhamento da VPC pendentes

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
solicitações de conexão 
de emparelhamento de 
VPC pendentes que você 
solicitou.

Contas participantes por VPC Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
contas de participantes 
distintas com as quais as 
sub-redes de uma VPC 
podem ser compartilhadas. 
Essa é uma cota por VPC, 
que se aplica a todas as 
sub-redes compartilhadas 
em uma VPC.

Uso de endereços de rede emparelhados Cada região com 
suporte: 128.000

Sim O uso máximo de 
endereços de rede para 
uma VPC e seus pares.

Cota de endereço IP privado por gateway 
NAT

Cada região com 
suporte: 8

Não O número máximo de 
endereços IP privados que 
podem ser atribuídos a um 
único gateway NAT do tipo 
de conectividade privada.

Tabelas de rotas por VPC Cada região com 
suporte: 200

Sim O número máximo de 
tabelas de rotas por VPC. 
A tabela de rotas principal 
é contabilizada de acordo 
com essa cota.

Rotas por tabela de rotas Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de rotas 
não propagadas por tabela 
de rotas. Essa cota pode 
ser aumentada até 1.000. 
No entanto, isso pode 
afetar o desempenho da 
rede. Essa cota é aplicada 
separadamente para rotas 
IPv4 e IPv6.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Regras por Network ACL Cada região 
compatível: 20

Sim O número máximo de 
regras de entrada ou de 
saída por ACL de rede 
(um total de 40 regras). 
Isso inclui as regras de 
IPv4 e IPv6 e as regras de 
negação padrão. Essa cota 
pode ser aumentada até um 
número máximo de 40. No 
entanto, isso pode afetar o 
desempenho da rede.

Grupos de segurança por interface de rede Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
grupos de segurança 
por interface de rede. O 
máximo é 16. Essa cota, 
multiplicada pela cota 
das regras por grupo de 
segurança, não pode 
exceder 1000.

Sub-redes por VPC Cada região com 
suporte: 200

Sim O número máximo de sub-
redes por VPC.

As sub-redes que podem ser 
compartilhadas com uma conta

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
sub-redes que podem 
ser compartilhadas com 
umaAWS conta da.

Horas de expiração da solicitação de 
conexão de emparelhamento da VPC

Cada região com 
suporte: 168

Não O número máximo de 
horas após as quais uma 
solicitação de conexão de 
emparelhamento de VPC 
não aceita expira. O valor 
padrão é 168 horas (uma 
semana).

Grupos de segurança da VPC por Região Cada região com 
suporte: 2.500

Sim O número máximo de 
grupos de segurança da 
VPC por região.

VPCs por Região Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de VPCs 
por região. Essa cota está 
diretamente vinculada 
ao número máximo de 
gateways de internet por 
região.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• Cotas da Amazon VPC
• Cotas de emparelhamento de VPC
• Cotas de espelhamento de tráfego
• Cotas do AWS Transit Gateway
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc/quotas/L-2AEEBF1A
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• Cotas do AWS Network Manager
• Cotas do Reachability Analyzer
• Cotas do Network Access Analyzer
• Cotas do AWS PrivateLink
• Cotas do AWS Client VPN
• Cotas do Site-to-Site VPN

Endpoints e cotas do Amazon VPC Latda Amazon 
VPC Lattice Latda
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS
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https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-limits.html
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Tamanho da política de autenticação Cada região 
compatível: 10 
Kilobytes

Não O tamanho máximo de 
um arquivo JSON em uma 
política de autenticação.

Ouvintes por serviço Cada região 
compatível: 2

Sim O número máximo de 
ouvintes que você pode 
criar para um serviço. Para 
aumentar a capacidade e os 
limites adicionais, entre em 
contato comAWS o Support.

Regras por ouvinte Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
regras que você pode 
definir para seu ouvinte 
de serviço. Para aumentar 
a capacidade e os limites 
adicionais, entre em contato 
comAWS o Support.

Grupos de segurança por associação Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
grupos de segurança que 
você pode adicionar a uma 
associação entre uma VPC 
e uma rede de serviço.

Associações de serviços por rede de 
serviço

Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
serviços que você pode 
associar a uma única rede 
de serviço. Para aumentar 
a capacidade e os limites 
adicionais, entre em contato 
comAWS o Support.

Redes de serviços por região Cada região 
compatível: 10

Sim O número máximo de redes 
de serviço por região. Para 
aumentar a capacidade e os 
limites adicionais, entre em 
contato comAWS o Support.

Serviços por região Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
serviços por região. Para 
aumentar a capacidade e os 
limites adicionais, entre em 
contato comAWS o Support.

Grupos de destino por região Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
grupos-alvo por região. Para 
aumentar a capacidade e os 
limites adicionais, entre em 
contato comAWS o Support.

Número de grupos de destino por serviço Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
grupos-alvo que você pode 
associar a um serviço. Para 
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https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-D64E952E
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/vpc-lattice/quotas/L-CF78395E
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
aumentar a capacidade e os 
limites adicionais, entre em 
contato comAWS o Support.

Destinos por grupo de destino Cada região com 
suporte: 1.000

Sim O número máximo de 
destinos que você pode 
associar a um único grupo-
alvo. Para aumentar a 
capacidade e os limites 
adicionais, entre em contato 
comAWS o Support.

Associações de VPC por rede de serviço Cada região 
compatível: 500

Sim O número máximo de 
VPCs que você pode 
associar a uma única rede 
de serviço. Para aumentar 
a capacidade e os limites 
adicionais, entre em contato 
comAWS o Support.

AWS WAFendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Note

Esta página fornece informações relacionadas à versão mais recente doAWS WAF, lançada em 
novembro de 2019. Todos os nomes das entidades que você usa para acessarAWS WAF, como 
endpoints e namespaces, têm as informações de controle de versão adicionadas, comoV2 ouv2, 
para diferenciá-las da versão anterior.

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 wafv2.us-east-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 wafv2.us-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 wafv2.us-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US West 
(Oregon)

us-west-2 wafv2.us-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 wafv2.af-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 wafv2.ap-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 wafv2.ap-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 wafv2.ap-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

wafv2.ca-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

wafv2.eu-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 wafv2.eu-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 wafv2.eu-west-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 wafv2.eu-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 wafv2.eu-west-3.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 wafv2.eu-south-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 wafv2.eu-north-1.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

wafv2.eu-central-2.amazonaws.com

wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

wafv2.me-south-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

wafv2.me-central-1.amazonaws.com

wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 wafv2.sa-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com

wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de conjuntos de IP por 
conta no WAF para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
conjuntos de IP para os 
quais você pode criar na 
sua conta CloudFront.

Número máximo de conjuntos de IP por 
conta no WAF para regiões

Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
conjuntos de IP do que você 
pode criar na sua conta 
para regiões.

Tamanho máximo combinado em kilobytes 
de todo o conteúdo do corpo da resposta 
para um único grupo de regras ou uma 
única ACL da web para CloudFront

Cada região 
compatível: 50

Não O tamanho máximo 
combinado em kilobytes de 
todo o conteúdo do corpo 
da resposta para um único 
grupo de regras ou uma 
única ACL da web para 
CloudFront.

Tamanho máximo combinado em kilobytes 
de todo o conteúdo do corpo da resposta 
para um único grupo de regras ou uma 
única ACL da web para regiões

Cada região 
compatível: 50

Não O tamanho máximo 
combinado em kilobytes 
de todo o conteúdo do 
corpo de resposta para um 
único grupo de regras ou 
um único AC da web para 
regional.

Número máximo de endereços IP em um IP 
definido no WAF para CloudFront

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
endereços IP permitidos 
em um IP definido para 
CloudFront.

Número máximo de endereços IP em um IP 
definido no WAF para regiões

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
endereços IP permitidos 
em um IP definido para 
regional.

Número máximo de bytes em uma 
string de correspondência de string 
(correspondência de bytes) no WAF para 
CloudFront

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de bytes 
que você pode criar em uma 
string de correspondência 
de string (correspondência 
de bytes) para CloudFront.

Número máximo de bytes em uma 
string de correspondência de string 
(correspondência de bytes) no WAF para 
regional

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de bytes 
que você pode criar em uma 
string de correspondência 
de string (correspondência 
de bytes) para regional.

Número máximo de caracteres permitido 
em um padrão regex por conta no WAF for 
Cloudfront

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de 
caracteres permitido em um 
padrão regex na sua conta 
para CloudFront.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Número máximo de caracteres permitido 
em um padrão regex por conta no WAF 
para regiões

Cada região 
compatível: 200

Não O número máximo de 
caracteres permitido em um 
padrão regex em sua conta 
por região.

Número máximo de cabeçalhos 
personalizados para uma única definição 
de solicitação personalizada para 
CloudFront

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cabeçalhos personalizados 
para uma única definição de 
solicitação personalizada 
para CloudFront.

Número máximo de cabeçalhos 
personalizados para uma única definição 
de solicitação personalizada para regional

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cabeçalhos personalizados 
para uma única definição de 
solicitação personalizada 
para regional.

Número máximo de cabeçalhos 
personalizados para uma única definição 
de resposta personalizada para CloudFront

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cabeçalhos personalizados 
para uma única definição de 
resposta personalizada para 
CloudFront.

Número máximo de cabeçalhos 
personalizados para uma única definição 
de resposta personalizada para regional

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
cabeçalhos personalizados 
para uma única definição de 
resposta personalizada para 
regional.

Número máximo de cabeçalhos de 
solicitação personalizados por ACL da web 
ou grupo de regras para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
cabeçalhos de solicitação 
personalizados por ACL 
da web ou grupo de regras 
para CloudFront.

Número máximo de cabeçalhos de 
solicitação personalizados por ACL da web 
ou grupo de regras para regiões

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
cabeçalhos de solicitação 
personalizados por ACL da 
web ou grupo de regras por 
região.

Número máximo de corpos de resposta 
personalizados por ACL da web ou grupo 
de regras para CloudFront

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
corpos de resposta 
personalizados por ACL 
da web ou grupo de regras 
para CloudFront.

Número máximo de corpos de resposta 
personalizados por ACL da web ou grupo 
de regras para regiões

Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
corpos de resposta 
personalizados por ACL da 
web ou grupo de regras por 
região.
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Número máximo de cabeçalhos de 
resposta personalizados por ACL da web 
ou grupo de regras para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
cabeçalhos de resposta 
personalizados por ACL 
da web ou grupo de regras 
para CloudFront.

Número máximo de cabeçalhos de 
resposta personalizados por ACL da web 
ou grupo de regras para regiões

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
cabeçalhos de resposta 
personalizados por ACL da 
web ou grupo de regras por 
região.

Número máximo de configurações de 
destino de log por ACL da web no WAF 
para Cloudfront

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
configurações de destino de 
log permitidas em uma ACL 
da web para CloudFront.

Número máximo de configurações de 
destino de log por ACL da web no WAF 
para regiões

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
configurações de destino de 
log permitidas em uma ACL 
da web para regiões.

Número máximo de padrões em um padrão 
regex definido por conta no WAF for 
Cloudfront

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
padrões em um conjunto 
de padrões regex que você 
pode criar em sua conta 
CloudFront.

Número máximo de padrões em um 
conjunto de padrões regex por conta no 
WAF para regiões

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
padrões em um conjunto 
de padrões regex que você 
pode criar em sua conta 
regional.

Número máximo de declarações baseadas 
em taxas por ACL da web no WAF para 
Cloudfront

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
declarações baseadas 
em taxas permitidas em 
uma ACL da web para 
CloudFront.

Número máximo de declarações baseadas 
em taxas por ACL da web no WAF para 
regiões

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
declarações baseadas em 
taxas permitidas em uma 
ACL da web para regiões.

Número máximo de declarações 
referenciadas por grupo de regras ou ACL 
da web no WAF para Cloudfront

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
declarações referenciadas 
permitidas em um grupo de 
regras ou ACL da web para 
CloudFront.

Número máximo de declarações 
referenciadas por grupo de regras ou ACL 
da web no WAF para regiões

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
declarações referenciadas 
permitidas em um grupo de 
regras ou ACL da web para 
regiões.
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Número máximo de solicitações por 
segundo por acl da web para CloudFront

Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por segundo por ACL da 
web para CloudFront.

Número máximo de solicitações por 
segundo por acl da web para região

Cada região 
compatível: 25.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
por segundo por ACL da 
web para região.

Número máximo de transformações 
de texto por declaração de regra para 
CloudFront

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
transformações de texto por 
declaração de regra para 
CloudFront.

Número máximo de transformações de 
texto por declaração de regra para regiões

Cada região 
compatível: 3

Não O número máximo de 
transformações de texto por 
declaração de regra para 
regional.

Número máximo de endereços IP 
exclusivos que podem ser bloqueados por 
regra baseada em tarifas para CloudFront

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
endereços IP exclusivos 
que podem ser bloqueados 
por regra baseada em 
tarifas para CloudFront.

Número máximo de endereços IP 
exclusivos que podem ser bloqueados por 
regra baseada em tarifas para regiões

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
endereços IP exclusivos 
que podem ser bloqueados 
por regra baseada em 
tarifas para regiões.

Número máximo de unidades de 
capacidade de ACL da web em um grupo 
de regras no WAF para CloudFront

Cada região 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade de 
ACL da web permitidas em 
um grupo de regras para 
CloudFront.

Número máximo de unidades de 
capacidade de ACL da web em um grupo 
de regras no WAF para regiões

Cada região 
compatível: 1.500

Sim O número máximo de 
unidades de capacidade de 
ACL da web permitidas em 
um grupo de regras para 
regiões.

Número máximo de unidades de 
capacidade de ACL da web em uma ACL 
da web no WAF para CloudFront

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
unidades de capacidade 
de ACL da web permitidas 
em uma ACL da web para 
CloudFront.

Número máximo de unidades de 
capacidade de ACL da web em uma ACL 
da web no WAF para regiões

Cada região com 
suporte: 5.000

Não O número máximo de 
unidades de capacidade 
de ACL da web permitidas 
em uma ACL da web para 
regiões.
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Conjuntos máximos de padrões regex por 
conta no WAF para CloudFront

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
conjuntos de padrões 
regex para os quais você 
pode criar na sua conta 
CloudFront.

Máximo de conjuntos de padrões regex por 
conta no WAF para regiões

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
conjuntos de padrões regex 
do que você pode criar na 
sua conta para região.

Número máximo de grupos de regras por 
conta no WAF para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
grupos de regras para os 
quais você pode criar na 
sua conta CloudFront.

Máximo de grupos de regras por conta no 
WAF para grupos regionais

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
grupos de regras do que 
você pode criar na sua 
conta por região.

Tamanho máximo em kilobytes de um 
corpo de solicitação da Web que pode ser 
inspecionado CloudFront

Cada região 
compatível: 8

Não O tamanho máximo em 
kilobytes de um corpo de 
solicitação da Web que 
pode ser inspecionado 
CloudFront.

Tamanho máximo em kilobytes de um 
corpo de solicitação da Web que pode ser 
inspecionado por região

Cada região 
compatível: 8

Não O tamanho máximo em 
kilobytes de um corpo de 
solicitação da Web que 
pode ser inspecionado por 
região.

Tamanho máximo em kilobytes 
do conteúdo do corpo de resposta 
personalizado para uma única definição de 
resposta personalizada para CloudFront

Cada região 
compatível: 4

Não O tamanho máximo em 
kilobytes do conteúdo 
do corpo de resposta 
personalizado para uma 
única definição de resposta 
personalizada para 
CloudFront.

Tamanho máximo em kilobytes 
do conteúdo do corpo de resposta 
personalizado para uma única definição de 
resposta personalizada para regiões

Cada região 
compatível: 4

Não O tamanho máximo em 
kilobytes do conteúdo 
do corpo de resposta 
personalizado para uma 
única definição de resposta 
personalizada para regional.

Máximo de ACLs da web por conta no WAF 
para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de ACLs 
da web para as quais você 
pode criar na sua conta 
CloudFront.

Máximo de ACLs da web por conta no WAF 
para regiões

Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de ACLs 
da web que você pode criar 
na sua conta para regiões.
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa mínima de solicitação que pode ser 
definida para uma regra baseada em taxas 
para CloudFront

Cada região 
compatível: 100

Não A taxa mínima de 
solicitação que pode ser 
definida para uma regra 
baseada em taxas para 
CloudFront.

Taxa mínima de solicitação que pode ser 
definida para uma regra baseada em tarifas 
para regiões

Cada região 
compatível: 100

Não A taxa mínima de 
solicitação que pode ser 
definida para uma regra 
baseada em tarifas para 
regiões.

Número de fluxos de registro de 
CloudWatch registros por ACL da web para 
CloudFront

Cada região 
compatível: 35

Sim O número de fluxos de log 
de CloudWatch registros 
por ACL da web para 
CloudFront.

Número de CloudWatch registros e fluxos 
de log por ACL da web para regiões

Cada região 
compatível: 35

Sim O número de fluxos de log 
de CloudWatch registros por 
ACL da web para regiões.

Número de domínios de token por ACL da 
web para CloudFront

Cada região 
compatível: 10

Sim O número de domínios de 
token por ACL da web para 
CloudFront.

Número de domínios simbólicos por ACL 
da web para regiões

Cada região 
compatível: 10

Sim O número de domínios de 
token por ACL da web para 
regiões.

Para obter mais informações, consulte AWS WAFas cotas no Guia doAWS WAF desenvolvedor.

AWS WAFEndpoints e cotas clássicos
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Note

Esta página fornece informações relacionadas ao AWS WAF Classic. Se você criouAWS WAF 
recursos, como regras e ACLs da web,AWS WAF antes de novembro de 2019 e ainda não migrou 
suas ACLs da web, deve usar oAWS WAF Classic para acessar esses recursos. Caso contrário, 
não use esta versão.
Para obter informações relacionadas à versão mais recente doAWS WAF, consulteAWS 
WAFendpoints e cotas (p. 1153).
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AWS WAF Classic

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 waf.amazonaws.com

waf-fips.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS WAFO Classic for Application Load Balancers e APIs de API Gateway tem os seguintes terminais:

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 waf-regional.us-east-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 waf-regional.us-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 waf-regional.us-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 waf-regional.us-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 waf-regional.af-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com

waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

waf-regional.me-south-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

waf-regional.me-central-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com

waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Condições por regra Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
condições do que você 
pode adicionar a uma regra.

Filtros por condição de correspondência de 
injeção de SQL

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
filtros que você pode 
adicionar a uma condição 
de correspondência de 
injeção de SQL.

Filtros por condição de correspondência de 
script entre sites

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
filtros que você pode 
adicionar a uma condição 
de correspondência de 
scripts entre sites.

Filtros por condição de restrição de 
tamanho

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de filtros 
que você pode adicionar a 
uma condição de restrição 
de tamanho.

Filtros por condição de correspondência de 
sequência

Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
filtros que você pode 
adicionar a uma condição 
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Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição
de correspondência de 
caracteres.

GeoMatchSets Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo 
GeoMatchSets que você 
pode adicionar à sua conta.

Tamanho do nome do cabeçalho HTTP Cada região 
compatível: 40

Não O tamanho, em bytes, 
pelo qual você deseja que 
oAWS WAF inspecione o 
cabeçalho HTTP em uma 
condição de restrição de 
tamanho.

Intervalos de endereços IP por conjunto de 
IP correspondem à condição

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
intervalos de endereços 
IP (em notação CIDR) 
que você pode adicionar 
a uma condição de 
correspondência de IP Set.

Endereços IP bloqueadas por regra com 
base em taxa

Cada região com 
suporte: 10.000

Não O número máximo de 
endereços IP bloqueados 
por regra com base em 
taxa.

Localizações por GeoMatchSet Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de locais 
que você pode adicionar a 
um GeoMatchSet.

Registrando configurações de destino por 
ACL da web

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo de 
configurações de destino 
de registro que você pode 
adicionar a uma ACL da 
web.

Conjuntos de padrões por condição de 
correspondência de regex

Cada região com 
suporte: 1

Não O número máximo 
de conjuntos de 
padrões que você pode 
adicionar à condição de 
correspondência regex.

Padrões por conjunto de padrões Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
padrões que você pode 
adicionar a um conjunto de 
padrões em uma condição 
de correspondência regex.

Taxa de solicitações Cada região com 
suporte: 10.000

Sim O número máximo de 
solicitações por segundo 
em um Application Load 
Balancer. Esse limite só 
se aplica aoAWS WAF 
em um Application Load 
Balancer. Esse limite pode 
ser aumentado usando 
oAWS console.
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AWS Well-Architected Tool

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Taxa de regra baseada em taxas Cada região 
compatível: 2.000

Não O número máximo de 
solicitações de um único 
endereço IP permitido 
em um período de cinco 
minutos.

Regras com base em taxa Cada região 
compatível: 5

Sim O número máximo de 
regras com base em taxa do 
que você pode criar na sua 
conta.

Comprimento do padrão Regex Cada região 
compatível: 70

Não O número de caracteres 
que você deseja que oAWS 
WAF pesquise no padrão 
em uma condição de 
correspondência regex.

Conjuntos de padrões Regex Cada região 
compatível: 5

Não O número máximo de 
conjuntos de padrões regex 
que você pode adicionar à 
sua conta.

Regras Cada região 
compatível: 100

Sim O número máximo de 
regras do que você pode 
criar na sua conta.

Regras por ACL da web Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
regras do que você pode 
adicionar a uma ACL da 
Web.

Tamanho da pesquisa Cada região 
compatível: 50

Não O comprimento, em bytes, 
que você deseja que oAWS 
WAF observe em uma 
condição de restrição de 
tamanho.

Web ACLs Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de ACLs 
da Web que você pode criar 
em sua conta.

Para obter mais informações, consulte CotasAWS WAF clássicas no Guia doAWS WAF desenvolvedor.

AWS Well-Architected Toolendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Norte da 
Califórnia)

us-west-1 wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Opções por pergunta Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de 
opções que podem ser 
criadas para uma pergunta.

Tamanho da lente Cada região 
compatível: 500 
Kilobytes

Não O tamanho máximo da 
lente, em KB.

Lentes por conta por conta por região Cada região 
compatível: 15

Não O número máximo de lentes 
que podem ser criadas por 
conta em uma região.

Lentes por cada carga de trabalho Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de lentes 
que podem ser associadas 
a uma carga de trabalho.

Marcos por carga de trabalho Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
marcos que podem ser 
criados para uma carga de 
trabalho.

Pilares por lente Cada região 
compatível: 10

Não O número máximo de 
pilares que podem ser 
criados para uma lente.

Perguntas por pilar Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
perguntas que podem ser 
criadas para um pilar.
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Amazônia WorkDocs

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Compartilhamentos por lente Cada região 
compatível: 300

Não O número máximo de 
compartilhamentos que 
podem ser criados para 
uma lente.

Compartilhamentos por carga de trabalho Cada região 
compatível: 20

Não O número máximo de 
compartilhamentos que 
podem ser criados para 
uma carga de trabalho.

Versões por lente Cada região 
compatível: 100

Não O número máximo de 
versões que podem ser 
criadas para uma lente.

Cargas de trabalho por conta por conta por 
região

Cada região 
compatível: 1.000

Não O número máximo de 
cargas de trabalho que 
podem ser criadas por conta 
em uma região.

WorkDocs Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 workdocs.us-east-1.amazonaws.com

workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 workdocs.us-west-2.amazonaws.com

workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

workdocs.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workdocs.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workdocs.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Europa 
(Irlanda)

eu-west-1 workdocs.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas
Este serviço não tem cotas.

WorkMail Endpoints e cotas da Amazon
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).

Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da região Região Serviço Endpoint

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 WorkMail SDK da 
Amazon

https://workmail.us-
east-1.amazonaws.com

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 SDK do Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.us-
east-1.amazonaws.com

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 WorkMail SDK da 
Amazon

https://workmail.us-
west-2.amazonaws.com

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 SDK do Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.us-
west-2.amazonaws.com

Europa (Irlanda) eu-west-1 WorkMail SDK da 
Amazon

https://workmail.eu-
west-1.amazonaws.com

Europa (Irlanda) eu-west-1 SDK do Amazon 
WorkMail Message 
Flow

https://workmailmessageflow.eu-
west-1.amazonaws.com

Endpoint de protocolos de e-mail

Nome da região Região Serviço Endpoint

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.us-
east-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 Serviços web do 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx
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Nome da região Região Serviço Endpoint

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 Câmbio ActiveSync 
(EAS)

https://mobile.mail.us-
east-1.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

imatheast-east.993

Leste dos EUA (N. 
da Virgínia)

us-east-1 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

smtheast-east-east.465

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.us-
west-2.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 Serviços web do 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 Câmbio ActiveSync 
(EAS)

https://mobile.mail.us-
west-2.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

imatheast.993

Oeste dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

smtheast-west.465

Europa (Irlanda) eu-west-1 Autodiscover https://autodiscover-service.mail.eu-
west-1.awsapps.com/autodiscover/
autodiscover.xml

Europa (Irlanda) eu-west-1 Serviços web do 
Exchange (EWS)

https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/
EWS/Exchange.asmx

Europa (Irlanda) eu-west-1 Câmbio ActiveSync 
(EAS)

https://mobile.mail.eu-
west-1.awsapps.com/Microsoft-Server -
ActiveSync

Europa (Irlanda) eu-west-1 IMAP sobre SSL/
TLS (IMAPS)

imatheast.993

Europa (Irlanda) eu-west-1 SMTP sobre SSL/
TLS (SMTPS)

smtheast-west.465

Service Quotas
Para obter obter obter mais informações, consulte  WorkMailas Amazon.

WorkSpaces endpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de 
recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas de 
serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 workspaces.us-east-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 workspaces.us-west-2.amazonaws.com

workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Africa 
(Cape 
Town)

af-south-1 workspaces.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 workspaces.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

workspaces.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

workspaces.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 workspaces.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 workspaces.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 workspaces.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com

workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Service Quotas

Recurso Padrão Descrição Ajustável

WorkSpaces 1 O número máximo de 
WorkSpaces reservados 
para esta conta na 
região atual.

Sim

Gráficos WorkSpaces 0 O número máximo de 
gráficos WorkSpaces 
reservados para esta 
conta na região atual.

Sim

GraphicsPro 
WorkSpaces

0 O número máximo 
de GraphicsPro 
WorkSpaces reservados 
para esta conta na 
região atual.

Sim

Imagens 40 O número máximo de 
imagens reservados 
para esta conta na 
região atual.

Sim

Pacotes 50 O número máximo de 
pacotes reservados 
para esta conta na 
região atual. Essa cota 
se aplica somente a 
pacotes personalizados, 
não a pacotes públicos.

Não

Aliases de conexão 20 O número máximo de 
aliases de conexão 
reservados para esta 
conta na região atual.

Não

Diretórios 50 O número máximo de 
diretórios registrados 
para uso com a Amazon 
WorkSpaces nesta 
conta na região atual.

Não

Grupos de controle de 
acesso IP

100 O número máximo de 
grupos de controle de 
acesso IP reservados 
para esta conta na 
região atual.

Não

Regras por grupo de 
controle de acesso de 
IP

10 O número máximo de 
regras reservados para 
esta conta na região 
atual.

Não

Grupos de controle 
de acesso de IP por 
diretório

25 O número máximo de 
grupos de controle de 
acesso IP por diretório 

Não
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Recurso Padrão Descrição Ajustável
reservados para esta 
conta na região atual.

As cotas a seguir são para o Amazon WorkSpaces Application Manager. Para obter mais informações, 
consulte as cotas do Amazon WorkSpaces Application Manager no Guia de administração do Amazon 
WAM.

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Atribuições de aplicativo Cada região 
compatível: 50

Sim O número máximo de 
atribuições de aplicativos 
reservados para esta conta 
na região atual.

Tamanho do aplicativo Cada região 
compatível: 5 
gigabytes

Não O tamanho máximo do 
aplicativo máximo (em GB) 
que pode ser empacotado 
nesta conta na região atual. 
Os aplicativos maiores 
que 5 GB não podem ser 
empacotados usando o 
Amazon WorkSpaces 
Application Manager 
(Amazon WAM).

Tamanho total do pacote sem taxas de 
armazenamento

Cada região 
compatível: 100 
gigabytes

Não O tamanho total máximo 
(em GB) de todos os seus 
pacotes sem taxas de 
armazenamento, nesta 
conta na região atual. Não 
há cota para o número de 
aplicativos que você pode 
empacotar, mas as taxas 
de armazenamento serão 
aplicadas se seus pacotes 
excederem 100 GB.

TarefasWorkSpace de usuário/grupo por 
aplicativo

Cada região 
compatível: 200

Sim O número máximo de 
tarefas deWorkSpace 
usuário/grupo por aplicativo, 
reservados para esta conta 
na região atual.

Amazônia WorkSpaces Endpoints e cotas da Web
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para esse serviço. Para se conectar 
a um serviço da AWS de forma programática, use um endpoint. Além do padrãoAWSendpoints, 
algunsAWSos serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, 
consulteEndpoints de serviço da AWS (p. 5) As cotas de serviço, também conhecidas como limites, 
são o número máximo de recursos ou operações de serviço para suaAWSConta da. Para obter mais 
informações, consulteCotas de serviço do AWS (p. 8)
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Leste 
dos EUA 
(N. da 
Virgínia)

us-east-1 workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Mumbai)

ap-south-1 workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição

Número máximo de 
sessões simultâneas 
por portal da web

Cada região compatível: 
25

Sim O número máximo de 
sessões simultâneas 
para uma Amazon 
WorkSpaces Portal da 
web reservados para 
esta conta na região 
atual.

Número de portais da 
web

Cada região compatível: 
1

Sim O número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Portais da web 
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Name (Nome) Padrão Ajustável Descrição
reservados para esta 
conta na região atual.

Número de 
configurações do 
navegador

Cada região compatível: 
3

Sim O número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configurações do 
navegador da web 
reservados para esta 
conta na região atual.

Número de certificados 
por loja fiduciária

Cada região compatível: 
100

Sim O número máximo de 
certificados reservados 
para a Amazon 
WorkSpaces Loja 
confiável na web 
reservados para esta 
conta na região atual.

Número de provedores 
de identidade por portal 
da web

Cada região compatível: 
1

Sim O número máximo 
de provedores de 
identidade reservados 
para uma Amazon 
WorkSpaces Portal da 
web reservados para 
esta conta na região 
atual.

Número de 
configurações de rede

Cada região compatível: 
3

Sim O número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configurações de rede 
da web reservados para 
esta conta na região 
atual.

Número de lojas 
fiduciárias

Cada região compatível: 
3

Sim O número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
A Web Trust armazena 
reservados para esta 
conta na região atual.

Número de 
configurações do 
usuário

Cada região compatível: 
3

Sim O número máximo de 
Amazon WorkSpaces 
Configurações do 
usuário da Web 
reservados para esta 
conta na região atual.

AWS X-Rayendpoints e cotas
A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço desse serviço. Para se conectar a um serviço 
da AWS de forma programática, use um endpoint. Além dosAWS endpoints padrão, algunsAWS serviços 
oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte Endpoints de 
serviço da AWS (p. 5). As cotas de serviço, também conhecidas como limites, são o número máximo 
de recursos ou operações de serviço para suaAWS conta da. Para obter mais informações, consulte Cotas 
de serviço do AWS (p. 8).
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Service endpoints (Endpoints de serviço)

Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

US East 
(Ohio)

us-east-2 xray.us-east-2.amazonaws.com

xray-fips.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 xray.us-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US 
West (N. 
California)

us-west-1 xray.us-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Oeste 
dos EUA 
(Oregon)

us-west-2 xray.us-west-2.amazonaws.com

xray-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Cidade do 
Cabo)

af-south-1 xray.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Hong 
Kong)

ap-east-1 xray.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Haiderabade)

ap-south-2 xray.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Jacarta)

ap-
southeast-3

xray.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

xray.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Mumbai)

ap-south-1 xray.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Osaka)

ap-
northeast-3

xray.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

xray.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Singapura)

ap-
southeast-1

xray.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

Ásia-
Pacífico 
(Sydney)

ap-
southeast-2

xray.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Ásia-
Pacífico 
(Tóquio)

ap-
northeast-1

xray.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canadá 
(Central)

ca-
central-1

xray.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

xray.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Ireland)

eu-west-1 xray.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Londres)

eu-west-2 xray.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 xray.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 xray.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Espanha)

eu-south-2 xray.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 xray.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europa 
(Zurique)

eu-
central-2

xray.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Bahrein)

me-
south-1

xray.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Oriente 
Médio 
(Emirados 
Árabes 
Unidos)

me-
central-1

xray.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

South 
America 
(São 
Paulo)

sa-east-1 xray.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(Leste dos 
EUA)

us-gov-
east-1

xray.us-gov-east-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Nome da 
região

Região Endpoint Protocolo

AWS 
GovCloud 
(Oeste dos 
EUA)

us-gov-
west-1

xray.us-gov-west-1.amazonaws.com

xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Service Quotas

Name (Nome) Padrão AjustávelDescrição

Regras de amostragem personalizadas por 
região

Cada região 
compatível: 25

Sim O número máximo de 
regras de amostragem 
personalizadas por região.

Grupos em uma conta da Cada região 
compatível: 25

Não O número máximo de 
grupos por conta.

Anotações indexadas por rastreamento Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de 
anotações do que podem 
ser adicionados a um único 
traçado.

Tamanho do documento do segmento Cada região com 
suporte: 64 kilobytes

Não O tamanho máximo para 
documentos segmentados.

Segmentos por segundo Cada região 
compatível: 2.600

Não O número máximo de 
segmentos por segundo que 
você pode enviar para o X-
Ray.

Etiquetas por regra de amostragem 
personalizada

Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
por regra de amostragem 
personalizada.

Tags por grupo Cada região 
compatível: 50

Não O número máximo de tags 
por grupo.

Rastreamento e retenção de gráficos de 
serviços em dias

Cada região 
compatível: 30

Não O número de dias para reter 
dados de rastreamento e 
mapa de serviços.

Rastreie o período de modificação de 
dados em dias

Cada região 
compatível: 7

Não O número de dias para 
atualizar dados registrados 
sem qualquer custo 
adicional.

Tamanho do documento de rastreamento 
(limite superior dinâmico)

Cada região com 
suporte: 500 
kilobytes

Não O tamanho máximo 
de um documento de 
rastreamento.

Tamanho do documento de rastreamento 
(limite inferior)

Cada região com 
suporte: 100 
kilobytes

Não O tamanho máximo 
de um documento de 
rastreamento.
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APIs do AWS
As páginas a seguir fornecem informações úteis ao usar umaAWS API.

Índice
• Repetições de erro e recuo exponencial na AWS (p. 1180)

Repetições de erro e recuo exponencial na AWS
Vários componentes em uma rede, como servidores DNS, switches, balanceadores de carga e outros, 
podem gerar erros em qualquer lugar do ciclo de vida de determinada solicitação. A técnica usual para 
lidar com essas respostas de erro em um ambiente de rede é implementar novas tentativas no aplicativo 
cliente. Essa técnica aumenta a confiabilidade do aplicativo e reduz os custos operacionais para o 
desenvolvedor.

Cada SDK da AWS implementa a lógica de novas tentativas automáticas. O AWS SDK for Java tentará 
executar novamente as solicitações de maneira automática, e você pode configurar as definições de 
repetição usando a classe ClientConfiguration. Por exemplo, você pode querer desativar a lógica de 
novas tentativas para uma página web que faz uma solicitação com latência mínima, sem novas tentativas. 
Use a classe ClientConfiguration e forneça um valor maxErrorRetry de 0 para desativar as novas 
tentativas.

Se não estiver usando um SDK da AWS, você deve tentar novamente as solicitações originais que 
recebem erros do servidor (5xx) ou de controle de utilização. No entanto, erros de cliente (4xx) indicam que 
você precisa revisar a solicitação para corrigir o problema antes de tentar novamente.

Além de novas tentativas simples, cadaAWSO SDK implementa um algoritmo de recuo exponencial para 
um melhor controle de fluxo. A ideia por trás do backoff exponencial é usar esperas progressivamente mais 
longas entre as novas tentativas para respostas de erro consecutivas. Você deve implementar um intervalo 
máximo de atraso, bem como um número máximo de novas tentativas. O intervalo de atraso máximo e o 
número máximo de novas tentativas não são necessariamente valores fixos, e deve ser definido com base 
na operação que está sendo executada, assim como outros fatores locais, como a latência da rede.

A maioria dos algoritmos de recuo exponencial usam variação (atraso randomizado) para evitar colisões 
sucessivas. Como você não está tentando evitar tais colisões nesses casos, não precisa usar esse número 
aleatório. No entanto, se você usar clientes simultâneos, a variação pode ajudar suas solicitações a serem 
bem-sucedidas mais depressa. Para obter mais informações, consulte a postagem no blog sobre Recuo 
exponencial e variação.

O pseudocódigo a seguir mostra uma forma de consultar o status usando um atraso crescente.

Do some asynchronous operation.

retries = 0

DO 
    wait for (2^retries * 100) milliseconds 

    status = Get the result of the asynchronous operation. 

    IF status = SUCCESS 
        retry = false 
    ELSE IF status = NOT_READY 
        retry = true 
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    ELSE IF status = THROTTLED 
        retry = true 
    ELSE 
        Some other error occurred, so stop calling the API. 
        retry = false 
    END IF 

    retries = retries + 1

WHILE (retry AND (retries < MAX_RETRIES))
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Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Números e símbolos
100-continue Um método que dá ao cliente a capacidade de ver se um servidor pode aceitar uma 

solicitação antes de realmente enviá-la. Para grandes solicitações de PUT, este 
método pode economizar tempo e cobranças de largura de banda.

A
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

AAD See dados autenticados adicionais.

lista de controle de acesso 
(ACL)

Um documento que define quem pode acessar um bucket (p. 1188) ou objeto 
específico. Cada bucket (p. 1188) e objeto no Amazon S3 (p. 1235) tem uma ACL. 
Este documento define o que cada tipo de usuário pode fazer, como permissões de 
gravação e leitura.

identificadores de acesso See credenciais.

chave de acesso A combinação de umID de chave de acesso (p. 1182) (por 
exemplo,AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e umchave de acesso secreta = "" (p. 1238)
(por exemplo,wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Você pode 
usar chaves de acesso para assinar solicitações de API que tiver feito à AWS.

ID de chave de acesso Um identificador exclusivo associado a umchave de acesso secreta = "" (p. 1238); 
o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta são usados juntos para 
assinarAWS solicitações programáticas de forma criptográfica.

mudança da chave de acesso Um método para aumentar a segurança alterando o ID da chave deAWS acesso. 
Você pode usar esse método para retirar uma chave antiga a seu critério.

linguagem de políticas de 
acesso

Um idioma para escrever documentos (especificamente,
políticas (p. 1227)) que especificam quem pode acessar um determinado 
documentoAWSrecurso (p. 1233) e sob quais condições.
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conta Um relacionamento formal comAWS isso está associado a todos os seguintes:

• O endereço de e-mail e senha do proprietário
• O controle dos recursos criados sob sua égide
• Pagamento pelaAWS atividade relacionada a esses recursos

Conta da AWSEle tem permissão para fazer tudo e qualquer coisa com todos 
osConta da AWS recursos. Isso contrasta com um user (p. 1248), que é uma 
entidade contida na conta.

atividade da conta Uma página da web mostrando seu month-to-date AWS uso e custos. A página de 
atividades da conta está localizada em https://aws.amazon.com/account-activity/.

AWS Account Management AWS Account Managementé uma ferramenta que você pode usar para atualizar as 
informações de contato de cada um dos seusContas da AWS.
See Also https://aws.amazon.com/organizations.

ACL See lista de controle de acesso (ACL).

ACM AWS Certificate Manageré um serviço web para provisionamento, gerenciamento 
e implantação de certificados Secure Sockets Layer/Transport Layer 
Security (p. 1247) (SSL/TLS) para uso comServiços da AWS.
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/.

action Uma função da API. Também chamada de operação ou chamada. A atividade que 
o principal (p. 1228) tem permissão para executar. A ação é B na declaração “A 
tem permissão para realizar B para C, quando D se aplicar”. Por exemplo, Jane 
envia uma solicitação ao Amazon SQS (p. 1242) com Action=ReceiveMessage.

CloudWatch (p. 1191): a resposta iniciada pela mudança no estado de um 
alarme (por exemplo, deOK paraALARM). A mudança de estado pode ser causada 
por uma métrica atingindo o limite de alarme ou por umaSetAlarmState
solicitação. Cada alerta pode ter uma ou mais ações atribuídas a cada 
estado. As ações são executadas uma vez cada vez que o alarme muda 
para um estado que tem uma ação atribuída. As ações de exemplo incluem 
umaAmazon SNS (p. 1241) notificação, a execução de umaAmazon EC2 Auto 
Scaling (p. 1201)política (p. 1227) ação e uma ação de parar/encerrar uma
instância do Amazon EC2 (p. 1201).

grupos-chave confiáveis ativos Uma lista que mostra cada uma dasgrupos de chave confiáveis (p. 1248) chaves 
públicas e as IDs de cada grupo de chaves que estão ativas para uma distribuição 
na Amazon CloudFront. CloudFront O pode usar as chaves públicas desses grupos 
de chaves para verificar as assinaturas das URLsCloudFront assinadas e cookies 
assinados.

assinantes confiáveis ativos Consulte grupos-chave confiáveis ativos (p. 1183).

dados autenticados adicionais Informações verificadas quanto à integridade, mas não criptografadas, como 
cabeçalhos ou outros metadados contextuais.

suspensão administrativa Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1201)pode suspender processos paraGrupo do 
Auto Scaling (p. 1187) que falhem repetidamente na inicialização de instâncias. Os 
grupos do Auto Scaling que mais comumente sofrem suspensão administrativa não 
têm instâncias em execução, estão tentando executar instâncias por mais de 24 
horas e não tiveram êxito nesse período.

alarme Um item que observa uma única métrica durante um período de tempo 
especificado e inicia umAmazon SNS (p. 1241)tópico (p. 1247) ou umAmazon 
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EC2 Auto Scaling (p. 1201)política (p. 1227). Essas ações são iniciadas se o valor 
da métrica ultrapassar um valor limite em um número predeterminado de períodos.

permitir Um dos dois possíveis resultados (o outro é negar (p. 1198)) quando um acesso 
de IAM (p. 1210) política (p. 1227) é avaliado. Quando um usuário faz uma 
solicitação paraAWS,AWS avalia a solicitação com base em todas as permissões 
que se aplicam ao usuário e, em seguida, retorna permitir ou negar.

Imagem de máquina da 
Amazon (AMI)

Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) é uma imagem de máquina 
criptografada armazenada emAmazon EBS (p. 1201) ouAmazon S3 (p. 1235). 
As AMIs funcionam de forma semelhante a um modelo da unidade raiz de um 
computador. Eles contêm o sistema operacional e também podem incluir software 
e camadas do seu aplicativo, como servidores de banco de dados, middleware e 
servidores web.

Amazon Web Services (AWS) Uma plataforma de serviços web de infraestrutura na nuvem para empresas de 
todos os tamanhos.
See Also https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/.

AMI See Imagem de máquina da Amazon (AMI).

Amplify AWS Amplifyé uma solução completa que desenvolvedores web e móveis de 
front-end podem usar para criar e implantar aplicativos completos seguros 
e escaláveis que utilizamAWS. O Amplify fornece dois serviços:Amplify 
Hosting (p. 1184)Amplify Studio (p. 1184) e.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify o Android O Amplify Android é uma coleção de bibliotecas de cliente de código aberto que 
fornece interfaces para casos de uso específicos em muitos casosServiços da 
AWS. O Amplify Android é a forma recomendada de criar aplicativos Android 
nativos com tecnologiaAWS.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Hosting AWS AmplifyA hospedagem é um serviço de integração e entrega contínua (CI/CD) 
totalmente gerenciado e de hospedagem para aplicativos renderizados estáticos 
e do lado do servidor rápidos, seguros e confiáveis. O Amplify Hosting fornece um 
fluxo de trabalho baseado em Git para hospedar aplicações Web de pilha completa 
sem servidor com implantação contínua.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/hosting/ .

Amplify iOS O Amplify iOS é uma coleção de bibliotecas de cliente de código aberto que 
fornece interfaces para casos de uso específicos em muitos casosServiços da 
AWS. O Amplify iOS é a forma recomendada de criar aplicativos iOS nativos com 
tecnologiaAWS.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .

Amplify Studio AWS AmplifyO Studio é um ambiente de desenvolvimento visual que 
desenvolvedores web e móveis podem usar para criar os componentes de interface 
de usuário de front-end e o ambiente de back-end para um aplicativo completo.
See Also https://aws.amazon.com/amplify/studio/ .

esquema de análise CloudSearch (p. 1191): opções de análise de texto especifica para a linguagem 
que são aplicadas a um campo de texto para controlar raízes de palavras e 
configurar palavras irrelevantes e sinônimos.

API Gateway O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que os 
desenvolvedores podem usar para criar, publicar, manter, monitorar e proteger 
APIs em qualquer escala.
See Also https://aws.amazon.com/api-gateway.
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AWS App2Container AWS App2Containeré uma ferramenta de transformação que moderniza os 
aplicativos.NET e Java ao migrá-los para aplicativos em contêineres.
See Also https://aws.amazon.com/app2container.

AWS AppConfig AWS AppConfigé um serviço usado para atualizar software em tempo de execução 
sem implantar novo código. ComAWS AppConfig, você pode configurar, validar e 
implantar sinalizadores de recursos e configurações de aplicativos.
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager/features/appconfig.

Amazon AppFlow AppFlow A Amazon é um serviço de integração totalmente gerenciado que você 
pode usar para transferir dados com segurança entre aplicativos de software como 
serviço (SaaS)Serviços da AWS e.
See Also https://aws.amazon.com/appflow.

aplicativo Elastic Beanstalk (p. 1202): um conjunto lógico de componentes, incluindo 
ambientes, versões e configurações de ambientes. Um aplicativo é, do ponto de 
vista de conceito, semelhante a uma pasta.

CodeDeploy (p. 1192): um nome que identifica de maneira exclusiva o aplicativo a 
ser implantado. AWS CodeDeploy usa esse nome para garantir que a combinação 
correta de revisão, configuração de implantação e grupo de implantação seja 
referenciada durante uma implantação.

Application Auto Scaling AWSO Application Auto Scaling é um serviço web que você pode usar para 
configurar o escalonamento automático paraAWS recursos além do Amazon 
EC2, como serviços do Amazon ECS, clusters do Amazon EMR e tabelas do 
DynamoDB.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

Faturamento da aplicação O local em que seus clientes gerenciam os DevPay produtos da Amazon que 
compraram. O endereço da web é http://www.amazon.com/dp-applications.

Application Composer AWSO Application Composer é um designer visual que você pode usar para criar 
aplicativos sem servidor a partir de váriosServiços da AWS. Conforme você projeta 
um aplicativo, o Application Composer gera automaticamente um modelo YAML 
comCloudFormation (p. 1191) recursosAWS SAM (p. 1235) de modelo.
See Also https://aws.amazon.com/application-composer/ .

Application Cost Profiler AWSO Application Cost Profiler é uma solução para rastrear o consumo deAWS 
recursos compartilhados usados por aplicativos de software e relatar a divisão 
granular dos custos em toda a base de inquilinos.
See Also https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-
profiler/.

Application Discovery Service AWS Application Discovery Serviceé um serviço da web que ajuda você a planejar 
a migraçãoAWS identificando ativos de TI em um data center, incluindo servidores, 
máquinas virtuais, aplicativos, dependências de aplicativos e infraestrutura de rede.
See Also https://aws.amazon.com/application-discovery/.

revisão de aplicativo CodeDeploy (p. 1192): um arquivo que inclui o conteúdo de origem, como código-
fonte, páginas da web, arquivos executáveis e scripts de implantação com um
arquivo de especificação do aplicativo (p. 1185). As revisões são armazenadas 
emAmazon S3 (p. 1235) buckets (p. 1188) ouGitHub (p. 1208) repositórios. 
Para o Amazon S3, uma revisão é identificada exclusivamente por sua chave de 
objeto do Amazon S3 e sua ETag, versão ou ambas. Pois GitHub, uma revisão é 
identificada exclusivamente por seu ID de confirmação.

arquivo de especificação do 
aplicativo

CodeDeploy (p. 1192): um arquivo em formato YAML usado para mapear os 
arquivos de origem em uma revisão de aplicativo para destinos na instância. O 
arquivo também é usado para especificar permissões personalizadas para arquivos 
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implementados e especificar scripts para serem executados em cada instância em 
vários estágios do processo de implantação.

versão do aplicativo Elastic Beanstalk (p. 1202): uma iteração, com o valor específico de uma 
aplicação que representa um conjunto funcionalmente consistente de código da 
aplicação que pode ser implantado. Uma versão aponta para um objeto do Amazon 
S3 (p. 1235) (um arquivo JAVA WAR) que contém o código do aplicativo.

AppSpec arquivo See arquivo de especificação do aplicativo.

AppStream 2,0 O Amazon AppStream 2.0 é um serviço totalmente gerenciado e seguro para 
transmitir aplicativos de desktop para usuários sem reescrever esses aplicativos.
See Also https://aws.amazon.com/appstream/.

AWS AppSync O AWS AppSync é um serviço GraphQL de nível empresarial totalmente 
gerenciado, com sincronização de dados em tempo real e recursos de 
programação off-line.
See Also https://aws.amazon.com/appsync/.

ARN See Nome do recurso da Amazon (ARN).

artefato CodePipeline (p. 1193): Uma cópia dos arquivos ou alterações que são 
processados pelo pipeline.

criptografia assimétrica Criptografia (p. 1204) que usa uma chave pública e uma chave privada.

bounce assíncrono Um tipo de bounce (p. 1188) que ocorre quando um receptor (p. 1231) aceita 
inicialmente uma mensagem de e-mail para entrega e, em seguida, falha ao 
entregá-la.

Athena O Amazon Athena é um serviço de consulta interativa que pode ser usado para 
analisar dados no Amazon S3 usando ANSI SQL. Como o Athena não conta de 
servidor, não há infraestrutura para gerenciar. O Athena escala automaticamente 
e é simples de usar, para que você possa começar a analisar seus conjuntos de 
dados em segundos.
See Also https://aws.amazon.com/athena/.

contador atômico DynamoDB: um método para aumentar ou reduzir o valor de um atributo existente 
sem interferir em outras solicitações de gravação.

atributo Um elemento de dados fundamental, algo que não precisa ser mais detalhado. No 
DynamoDB, os atributos se parecem de várias maneiras com campos ou colunas 
em outros sistemas de banco de dados.

Amazon Machine Learning: uma propriedade exclusiva e nomeada dentro de 
uma observação em um conjunto de dados. Em dados tabulares, como planilhas 
ou arquivos valores separados por vírgulas (.csv), os cabeçalhos de coluna 
representam os atributos, e as linhas contêm valores para cada atributo.

AUC área em uma curva. Uma métrica padrão do setor para avaliar a qualidade de 
um modelo de Machine Learning de classificação binária. A AUC mensura a 
capacidade do modelo de prever uma pontuação mais alta para exemplos positivos 
que estão "corretos", e depois, para exemplos negativos, aqueles que estão 
"incorretos". A métrica de AUC retorna um valor decimal de 0 a 1. Valores de AUC 
próximos a 1 indicam um modelo de ML altamente preciso.

Aurora O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente 
gerenciado e compatível com o MySQL, que combina a velocidade e a 
disponibilidade de bancos de dados comerciais com a simplicidade e a economia 
de bancos de dados de código aberto.
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See Also https://aws.amazon.com/rds/aurora/.

criptografia autenticada Criptografia (p. 1204) que proporciona confidencialidade, integridade dos dados e 
garantias de autenticidade dos dados criptografados.

autenticação O processo de fornecer sua identidade a um sistema.

AWS Auto Scaling AWS Auto Scalingé um serviço totalmente gerenciado que você pode usar para 
descobrir rapidamente osAWS recursos escaláveis que fazem parte do seu 
aplicativo e configurar a escalabilidade dinâmica.
See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.

Grupo do Auto Scaling Uma representação de várias instâncias do EC2 (p. 1201) que compartilham 
características semelhantes e que são tratadas como um agrupamento lógico para 
fins de escalabilidade e gerenciamento de instâncias.

Zona de disponibilidade Um local distinto dentro de umaRegião (p. 1232) que seja isolado de falhas em 
outras zonas de disponibilidade e custo de latência e custo de latência e custo 
de latência e custo de latência e custo de latência e custo de disponibilidade da 
mesma região da.

AWS See Amazon Web Services (AWS).

B
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Backint Agent AWSO Backint Agent for SAP HANA é uma solução de backup e restauração 
certificada pela SAP para cargas de trabalho do SAP HANA executadas em 
instâncias do Amazon EC2 na nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/backint-agent.

AWS Backup AWS BackupO é um serviço de backup gerenciado que você pode usar para 
centralizar e automatizar o backup de dadosServiços da AWS na nuvem e no local.
See Also https://aws.amazon.com/backup/.

monitoramento básico Monitoramento de métricas fornecidas pela AWS derivadas a uma frequência de 5 
minutos.

lote See lote de documento.

previsão em lote Amazon Machine Learning: uma operação que processa várias observações 
de dados de entrada ao mesmo tempo (de forma assíncrona). Ao contrário das 
previsões em tempo real, as previsões em lote não estão disponíveis até que todas 
as previsões tenham sido processadas.
See Also previsões em tempo real.

BGP ASN O Border Gateway Protocol Autonomous System Number é um identificador 
exclusivo para uma rede, para uso no roteamento BGP. Amazon EC2 (p. 1201)O 
oferece suporte a todos os números ASN de 2 bytes no intervalo de 1 a 65335, 
com exceção de 7224, que é reservado.

faturamento See the section called “Billing and Cost Management”.

Billing and Cost Management AWS Billing and Cost Managementé o modelo deNuvem AWS computação 
em que você paga por serviços sob demanda e usa tanto ou tão pouco quanto 
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você precisa. Enquanto os recursos (p. 1233) estão ativos em sua conta, você 
paga pelo custo de alocação desses recursos. Você também paga por qualquer 
uso incidental associado a esses recursos, como transferência de dados ou 
armazenamento alocado.
See Also https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/.

atributo binário Amazon Machine Learning: um atributo para o qual um dos dois valores possíveis 
é possível. Valores positivos válidos são 1, y, sim, t, e respostas verdadeiras. Os 
valores negativos válidos são 0, n, no, f e false. O Amazon Machine Learning gera 
1 para valores positivos e 0 para valores negativos.
See Also atributo.

modelo de classificação 
binário

Amazon Machine Learning: um modelo de aprendizado de máquina que prevê a 
resposta para perguntas em que a resposta pode ser expressa como uma variável 
binária. Por exemplo, perguntas com respostas de "1" ou "0", "sim" ou "não", 
"clicará" ou "não clicará" são perguntas que têm respostas binárias. O resultado de 
um modelo de classificação binária é sempre "1" (para respostas "verdadeiras" ou 
afirmativas) ou "0" (para respostas "falsas" ou negativas).

bloco Um conjunto de dados. O Amazon EMR (p. 1204) divide grandes quantidades 
de dados em subconjuntos. Cada subconjunto é chamado de bloco de dados. 
O Amazon EMR atribui uma ID a cada bloco e usa uma tabela de hash para 
acompanhar o processamento do bloco.

dispositivo de bloco Um dispositivo de armazenamento compatível com leitura e (opcionalmente) 
gravação de dados em blocos, setores ou clusters de tamanho fixo.

mapeamento de dispositivos 
de blocos

Uma estrutura de mapeamento para cada AMI (p. 1184) e instância (p. 1212) que 
especifica os dispositivos de blocos anexados à instância.

AWSBlockchain Templates See Managed Blockchain.

implantação azul-verde CodeDeploy: um método de implantação em que as instâncias em um grupo de 
implantação (o ambiente original) são substituídas por um conjunto diferente de 
instâncias (o ambiente substituto).

ação de bootstrap Uma ação padrão especificada pelo usuário ou personalizada que executa um 
script ou um aplicativo em todos os nós de um fluxo de trabalho antes de o
Hadoop (p. 1209) começar.

Número de sistema autônomo 
do Border Gateway Protocol

See BGP ASN.

bounce Uma tentativa de entrega de e-mail com falha.

Suporte O Amazon Braket é um serviço de computação quântica totalmente gerenciado 
que ajuda você a executar algoritmos quânticos para acelerar suas pesquisas e 
descobertas.
See Also https://aws.amazon.com/braket.

ruptura Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1201): a condição em que um limite definido 
pelo usuário (limite superior ou inferior) é ultrapassado. Se a duração da ruptura 
for significativa, conforme definido por um parâmetro de duração de rupturas, 
possivelmente ela pode iniciar uma ação de escalabilidade (p. 1236).

bucket Amazon S3 (p. 1235): Um contêiner para objetos armazenados. Cada objeto está 
contido em um bucket. Por exemplo, se o objeto chamado photos/puppy.jpg é 
armazenado no bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET, então usuários autorizados podem 
acessar o objeto com o URL https://s3-bucket-endpoint/DOC-EXAMPLE-
BUCKET/photos/puppy.jpg.
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proprietário do bucket A pessoa ou organização que possui um bucket (p. 1188) no Amazon 
S3 (p. 1235). Da mesma forma que a Amazon é a única proprietária do nome de 
domínio Amazon.com, somente uma pessoa ou organização pode possuir um 
bucket.

empacotamento Termo usado comumente para a criação de um Imagem de máquina da 
Amazon (AMI) (p. 1184). Ele se refere especificamente à criação de AMIs com 
armazenamento de instâncias (p. 1212).

C
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

cluster de cache Um cache lógico distribuído por vários nós de cache (p. 1189). Um cluster de 
cache pode ser configurado com um número específico de nós de cache.

identificador de cluster de 
cache

Identificador fornecido pelo cliente para o cluster de cache que deve ser exclusivo 
para aquele cliente em um Região da AWS (p. 1232).

versão de mecanismo de 
cache

A versão do serviço Memcached que está sendo executada no nó de cache.

nó de cache Fragmento de tamanho fixo da RAM em armazenamento anexado a rede seguro. 
Cada nó de cache executa uma instância do serviço Memcached e possui porta 
e nome de DNS próprios. Vários tipos de nós de cache são suportados, cada um 
com quantidades diversificadas de memória associada.

tipo de nós de cache Um tipo de Instância do EC2 (p. 1201) usado para executar o nó de cache.

grupo de parâmetros de cache Um contêiner para valores de parâmetros do mecanismo de cache que podem ser 
aplicado a um ou mais clusters de cache.

security group de cache Um grupo mantido por ElastiCache isso combina autorizações de entrada para 
nós de cache de hosts pertencentes a grupos de segurança (p. 1238) do Amazon 
EC2 (p. 1201) que são especificados por meio do console, da API ou das 
ferramentas de linha de comando.

campanha Amazon Personalize (p. 1227): uma versão de solução implantada (modelo 
treinado) com capacidade de transação dedicada e provisionada para criar 
recomendações em tempo real para os usuários do seu aplicativo. Depois de 
criar uma campanha, você usa as operações degetPersonalizedRanking
personalizaçãogetRecommendations ou para obter recomendações.
See Also recomendações, versão da solução.

política de acesso pré-
configurada

Uma política de controle de acesso padrão que pode ser aplicada a um
bucket (p. 1188) ou objeto. As opções incluem: leitura privada public-read-write, 
leitura pública e leitura autenticada.

canonização O processo de conversão de dados em um formato padrão que um serviço como o
Amazon S3 (p. 1235) pode reconhecer.

capacity A quantidade de tamanho de processamento disponível em um determinado 
momento. Cada Grupo do Auto Scaling (p. 1187) é definido com um tamanho de 
processamento mínimo e máximo. Uma ação de escalabilidade (p. 1236) aumenta 
ou diminui a capacidade dentro de valores mínimos e máximos definidos.

produto cartesiano Uma operação matemática que retorna um produto de vários conjuntos.
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processador de produtos 
cartesianos

Um processador que calcula um produto cartesiano. Também conhecido como
processador de dados cartesianos.

AWS CDK AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)é uma estrutura de desenvolvimento de 
software de código aberto para definir sua infraestrutura de nuvem em código e 
provisioná-laAWS CloudFormation.
See Also https://aws.amazon.com/cdk/.

CDN See rede de entrega de conteúdo (CDN).

certificado Uma credencial que algunsAWS produtos usam para Contas da 
AWS (p. 1183)autenticar usuários. Também conhecido como um certificado 
X.509 (p. 1251) . O certificado é combinado com uma chave privada.

recursos carregáveis Recursos ou serviços cuja utilização gera taxas. Embora algunsAWS 
produtos sejam gratuitos, outros incluem cobranças. Por exemplo, em 
umCloudFormation (p. 1191)pilha (p. 1242),AWS os recursos (p. 1233) que foram 
criados incorrem em cobranças. A quantidade cobrada depende da carga de uso. 
Use a Calculadora Mensal da Amazon Web Services em para ter uma estimativa 
do seu custo antes de criar instâncias, pilhas ou outros recursos.

AWS Chatbot AWS Chatboté um agente interativo que facilita o monitoramento, a solução de 
problemas e a operação deAWS recursos em seus canais do Slack e nas salas de 
bate-papo do Amazon Chime.
See Also https://aws.amazon.com/chatbot.

Amazon Chime O Amazon Chime é um serviço de comunicação unificado, seguro e em tempo real 
que transforma as reuniões ao torná-las mais eficientes e fáceis de conduzir.
See Also https://aws.amazon.com/chime/.

Bloco CIDR Roteamento sem classe entre domínios. Uma metodologia de alocação de 
endereço de protocolo de Internet e agregação de rota.
See Also Classless Inter-Domain Routing (Roteamento sem classe entre domínios) 
on Wikipedia.

texto cifrado As informações que foram criptografadas (p. 1204), ao contrário de texto não 
criptografado (p. 1227), que são informações que não.

classificação Em Machine Learning, um tipo de problema que está procurando colocar 
(classificar) uma amostra de dados em uma categoria ou "classe" individual. Muitas 
vezes, problemas de classificação são modelados para escolher uma categoria 
(classe) entre duas. Esses são problemas de classificação binária. Problemas onde 
mais de duas categorias (classes) estão disponíveis são chamados de problemas 
de “classificação multiclasse”.
See Also modelo de classificação binário, modelo de classificação multiclasse.

VPN do cliente AWS Client VPNé um serviço de VPN gerenciado e baseado em cliente que 
clientes remotos podem usar para acessar com segurança seusAWS recursos 
usando um cliente de software baseado em Open VPN.
See Also https://aws.amazon.com/vpn/client-vpn.

AWS Cloud Control API AWS Cloud Control APIé um conjunto de interfaces de programação de aplicativos 
(APIs) padronizadas que os desenvolvedores podem usar para criar, ler, atualizar, 
excluir e listar a infraestrutura de nuvem compatível.
See Also https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi.

Diretório na nuvem O Amazon Cloud Directory é um serviço que fornece um armazenamento de 
diretórios altamente escalável para os dados multihierárquicos do seu aplicativo.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-directory/.
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AWS Cloud Map AWS Cloud Mapé um serviço que você usa para criar e manter um mapa dos 
serviços e recursos de back-end dos quais seus aplicativos dependem. ComAWS 
Cloud Map, você pode nomear e descobrir seusNuvem AWS recursos.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-map.

provedor de serviços em 
nuvem (CSP)

Um provedor de serviços em nuvem é uma empresa que fornece aos assinantes 
acesso a serviços de computação, armazenamento e software hospedados na 
Internet.

Nuvem AWSWAN Nuvem AWSA WAN é um serviço gerenciado de rede de área ampla usado para 
criar, gerenciar e monitorar uma rede global unificada.
See Also https://aws.amazon.com/cloud-wan.

AWS Cloud9 AWS Cloud9O é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) na nuvem, 
usado para escrever, executar e depurar código.
See Also https://aws.amazon.com/cloud9/.

CloudFormation AWS CloudFormationé um serviço para escrever ou alterar modelos que criam e 
excluemAWS recursos (p. 1233) relacionados juntos como uma unidade.
See Also https://aws.amazon.com/cloudformation.

CloudFront CloudFront A Amazon é um serviço de entrega deAWS conteúdo que ajuda você 
a melhorar o desempenho, a confiabilidade e a disponibilidade de seus sites e 
aplicativos.
See Also https://aws.amazon.com/cloudfront.

CloudHSM AWS CloudHSMé um serviço da web que ajuda você a atender aos requisitos 
de conformidade corporativa, contratual e regulatória para segurança de dados 
usando dispositivos dedicados de módulo de segurança de hardware (HSM) dentro 
doNuvem AWS.
See Also https://aws.amazon.com/cloudhsm/.

CloudSearch CloudSearch A Amazon é um serviço totalmente gerenciadoNuvem AWS que você 
pode usar para configurar, gerenciar e escalar uma solução de pesquisa para seu 
site ou aplicativo.
See Also https://aws.amazon.com/cloudsearch/.

CloudTrail AWS CloudTrailé um serviço da web que registra chamadas deAWS API para sua 
conta e entrega arquivos de log para você. As informações registradas incluem 
a identidade do chamador da API, a hora da chamada da API, o endereço IP de 
origem do chamador da API, os parâmetros da solicitação e os elementos de 
respostaAWS service (Serviço da AWS) retornados.
See Also https://aws.amazon.com/cloudtrail/.

CloudWatch CloudWatch O Amazon é um serviço da Web que você pode usar para monitorar 
e gerenciar várias métricas e configurar ações de alarme com base nos dados 
dessas métricas.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Eventos O Amazon CloudWatch Events é um serviço web que você pode usar para fornecer 
um fluxo oportuno de eventos do sistema que descrevem mudanças nosAWS
recursos (p. 1233) emLambda (p. 1217) funções, transmissõesKinesis Data 
Streams (p. 1216),Amazon SNS (p. 1241) tópicos ou alvos integrados.
See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

CloudWatch Registros O Amazon CloudWatch Logs é um serviço da web para monitorar e solucionar 
problemas de seus sistemas e aplicativos a partir de seu sistema, aplicativo e 
arquivos de log personalizados existentes. Você pode enviar seus arquivos de log 
existentes para o CloudWatch Logs e monitorar esses registros quase em tempo 
real.
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See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.

cluster Um agrupamento lógico de instâncias de contêiner (p. 1194) nas quais você pode 
colocar tarefas (p. 1245).

OpenSearch Serviço (p. 1224): um agrupamento lógico de um ou mais nós de 
dados, nós principais dedicados opcionais e armazenamento necessário para 
executar o Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) e operar seu 
domínio OpenSearch de serviço.
See Also nó de dados, nó principal dedicado, nó.

instância de processamento 
em cluster

Um tipo de instância (p. 1212) que fornece uma grande quantidade de potência 
de CPU em conjunto com maior desempenho de rede, o que a torna bastante 
adequada para aplicações de Processamento de Alto Desempenho (HPC) e outros 
aplicativos exigentes vinculados à rede.

placement group de cluster Uminstância de processamento em cluster (p. 1192) agrupamento lógico para 
fornecer menor latência e alta conectividade de largura de banda entre as
instâncias (p. 1212).

status do cluster OpenSearch Serviço (p. 1224): Um indicador da saúde de um cluster. Um status 
pode ser verde, amarelo ou vermelho. No nível do fragmento, verde significa que 
todos os fragmentos estão alocados aos nós em um cluster, amarelo significa que 
o fragmento primário está alocado, mas os fragmentos de réplica não, e vermelho 
significa que os fragmentos primários e de réplica de pelo menos um índice não 
estão alocados. O status do fragmento determina o status de índice, e o status do 
índice determina o status do cluster.

CNAME Registro de nome canônico. Um tipo de registro de recurso (p. 1233) no Domain 
Name System (DNS) que especifica que o nome de domínio é um alias de outro 
nome de domínio canônico. Especificamente, é uma entrada em uma tabela de 
DNS que você pode usar para alias de um nome de domínio totalmente qualificado 
para outro.

Code Signing para AWS IoT Um serviço para assinar o código que você cria para qualquer dispositivo de IoT 
compatível com o Amazon Web Services (AWS).

CodeBuild AWS CodeBuildO é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que 
compila o código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para 
implantação.
See Also https://aws.amazon.com/codebuild.

CodeCommit AWS CodeCommité um serviço de controle de fonte totalmente gerenciado que as 
empresas podem usar para hospedar repositórios Git privados seguros e altamente 
escaláveis.
See Also https://aws.amazon.com/codecommit.

CodeDeploy AWS CodeDeployé um serviço que automatiza as implantações de código 
em qualquer instância, incluindo instâncias do EC2 (p. 1201) e instâncias 
executadas (p. 1212) no local.
See Also https://aws.amazon.com/codedeploy.

Agente do AWS CodeDeploy AWS CodeDeployO agente é um pacote de software que, quando instalado 
e configurado em uma instância, permite que essa instância seja usada em 
CodeDeploy implantações.

CodeGuru CodeGuru A Amazon é uma coleção de ferramentas para desenvolvedores que 
automatizam as revisões de código e fornecem recomendações inteligentes para 
otimizar o desempenho do aplicativo.
See Also https://aws.amazon.com/codeguru.
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CodePipeline AWS CodePipelineé um serviço de entrega contínua para atualizações de 
aplicativos rápidas e confiáveis.
See Also https://aws.amazon.com/codepipeline.

Amazon Cognito O Amazon Cognito é um serviço da Web que você pode usar para salvar dados 
móveis do usuário naNuvem AWS sem escrever nenhum código backend ou 
gerenciar qualquer infraestrutura. Exemplos de dados de usuários móveis que 
você pode salvar incluem preferências do aplicativo e estados do jogo. O Amazon 
Cognito oferece gerenciamento de identidade móvel e sincronização de dados 
entre dispositivos.
See Also https://aws.amazon.com/cognito/.

AWS CLI AWS Command Line Interfaceé uma ferramenta unificada que pode ser baixada 
e configurada para gerenciamentoServiços da AWS. Controle váriosServiços da 
AWS da via linha de comando e automatize-os usando scripts.
See Also https://aws.amazon.com/cli/.

reclamação O evento emdestinatário (p. 1231) que quem não deseja receber uma mensagem 
de e-mail escolhe “Marcar como spam” no cliente de e-mail eprovedor de serviços 
de internet (ISP) (p. 1212) envia uma notificação ao Amazon SES (p. 1239).

consulta de composto CloudSearch (p. 1191): Uma solicitação de pesquisa que especifica vários critérios 
de pesquisa usando a sintaxe de pesquisa CloudSearch estruturada da Amazon.

Amazon Comprehend O Amazon Comprehend é um serviço de processamento de linguagem natural 
(PLN) que usa machine learning para encontrar insights e relações no texto.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/.

Amazon Comprehend Medical O Amazon Comprehend Medical é um serviço de processamento de linguagem 
natural (PNL) qualificado pela HIPAA que usa aprendizado de máquina (ML) e 
foi pré-treinado para entender e extrair dados de saúde de textos médicos, como 
prescrições, procedimentos ou diagnósticos.
See Also https://aws.amazon.com/comprehend/medical.

condição IAM (p. 1210): qualquer restrição ou detalhe sobre uma permissão. A condição é D
na declaração "A tem permissão para realizar B para C, onde D se aplica".

AWS WAF (p. 1250): um conjunto de atributos queAWS WAF pesquisa em 
solicitações da web paraAWS recursos (p. 1233) como CloudFront distribuições da 
Amazon (p. 1191). As condições podem incluir valores, como os endereços IP que 
as solicitações da web originam ou valores nos cabeçalhos de solicitações. Com 
base nas condições especificadas, você pode configurarAWS WAF para permitir ou 
bloquear solicitações da Web paraAWS recursos.

parâmetro condicional See mapeamento.

AWS Config AWS Configé um serviço totalmente gerenciado que fornece 
umAWSrecurso (p. 1233) inventário, histórico de configuração e notificações de 
alterações de configuração para melhorar a segurança e a governança. Você pode 
criar regras que verifiquem automaticamente a configuração de recursos da AWS 
que registra AWS Config.
See Also https://aws.amazon.com/config/.

API de configuração CloudSearch (p. 1191): a chamada de API que você usa para criar, configurar e 
gerenciar domínios de pesquisa.

modelo de configuração Uma série de pares de valores-chave que definem parâmetros para váriosAWS 
produtos para queElastic Beanstalk (p. 1202) possam provisioná-los para um 
ambiente.
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Amazon Connect O Amazon Connect é uma solução de serviço que oferece configuração de 
autoatendimento e fornece engajamento dinâmico, pessoal e natural do cliente em 
qualquer escala.
See Also https://aws.amazon.com/connect/.

modelo de consistência O método que um serviço usa para alcançar a alta disponibilidade. Por exemplo, 
ele pode envolver dados de replicação em vários servidores em um data center.
See Also consistência eventual.

console See AWS Management Console.

Console Mobile Application AWS Console Mobile Applicationpermite queAWS os clientes monitorem e 
gerenciem um conjunto selecionado de recursos para se manterem informados e 
conectados com seusAWS recursos enquanto estão em trânsito.
See Also https://aws.amazon.com/console/mobile.

faturamento consolidado Um recurso doAWS Organizations serviço para consolidar o pagamento de 
váriosContas da AWS. Você cria uma organização que contém a e usa a 
conta de gerenciamento da organização para pagar para todas as contas de 
membros.Contas da AWS É possível ver uma exibição combinada de custos 
da AWS incorridos por todas as contas na sua organização, e você pode obter 
relatórios de custo detalhado para contas individuais.

container Um contêiner é uma unidade padrão de software que contém o código do aplicativo 
e todas as dependências relevantes.

definição de contêiner Uma definição de contêiner especifica os detalhes associados à execução de 
umcontainer (p. 1194) no Amazon ECS. Mais especificamente, uma definição 
de contêiner especifica detalhes como a imagem do contêiner a ser usada e a 
quantidade de CPU e memória alocada para o contêiner. A definição do contêiner 
está incluída como parte de um Amazon ECSdefinição de tarefa (p. 1245).

instância de contêiner Uma instância de contêiner é um servidorInstância do EC2 (p. 1201) ou máquina 
virtual (VM) autogerenciado ou local que executa o agente de contêiner Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) e foi registrado em umcluster (p. 1192). 
Uma instância de contêiner serve como infraestrutura em que as workloads do 
Amazon ECS são executadas.

registro de contêineres Um registro de contêiner é uma coleção de repositórios que armazenam imagens 
de contêineres. Um exemplo é o Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR).

rede de entrega de conteúdo 
(CDN)

Um serviço web que agiliza a distribuição do seu conteúdo web estático e 
dinâmico (como .html, .css, .js, arquivos de mídia e arquivos de imagem) para 
seus usuários usando uma rede mundial de datacenters. Quando um usuário 
solicita o conteúdo, a solicitação é roteada para o datacenter que oferece a latência 
mais baixa (tempo de atraso). Se o conteúdo já estiver no local com a latência 
mais baixa, a CDN o entregará imediatamente. Caso contrário, a CDN recupera o 
conteúdo de uma origem que você especifica (por exemplo, um servidor web ou 
um bucket do Amazon S3). Com algumas CDNs, você pode ajudar a proteger seu 
conteúdo configurando uma conexão HTTPS entre usuários e datacenters e entre 
datacenters e sua origem. A Amazon CloudFront é um exemplo de CDN.

metadados contextuais Amazon Personalize (p. 1227): dados de interações que você coleta sobre o 
contexto de navegação de um usuário (como dispositivo usado ou localização) 
quando ocorre um evento (como um clique). Os metadados contextuais podem 
melhorar a relevância das recomendações para usuários novos e existentes.
See Also Conjunto de dados de interações, event.
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fornecimento contínuo Uma prática de desenvolvimento de software em que as alterações no código são 
automaticamente compiladas, testadas e preparadas para liberação para produção.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/.

integração contínua Uma prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores mesclam 
regularmente as alterações de código em um repositório central, após o qual 
compilações e testes automatizados são executados.
See Also https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/.

AWS Control Tower AWS Control TowerO é um serviço usado para configurar e controlar umAWS 
ambiente multiconta da seguro.
See Also https://aws.amazon.com/controltower.

desaquecimento Período de tempo queAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1201) não permite que o 
tamanho desejado doGrupo do Auto Scaling (p. 1187) seja alterado por qualquer 
outra notificação de umCloudWatch (p. 1191)alarme (p. 1183).

nó core Uma Instância do EC2 (p. 1201) que executa tarefas de mapeamento e redução 
de Hadoop (p. 1209), e armazena dados usando o Hadoop Distributed File System 
(HDFS). Os nós de núcleo são gerenciados pelo nó principal (p. 1220), que atribui 
tarefas do Hadoop para nós e monitora seu status. As instâncias do EC2 atribuídas 
como nós core são capacidade que deve ser alocada para todo o fluxo de trabalho 
executar. Como os nós core armazenam dados, você não pode removê-los de um 
fluxo de trabalho. Porém, você pode adicionar mais nós core a um fluxo de trabalho 
em execução.

Os nós principais executam os daemons DataNodes e TaskTracker o Hadoop.

corpo CloudSearch (p. 1191): um conjunto de dados a ser pesquisado.

Corretto O Amazon Corretto é uma distribuição gratuita, multiplataforma e pronta para 
produção do Open Java Development Kit (OpenJDK).
See Also https://aws.amazon.com/corretto/.

cobertura Amazon Personalize (p. 1227): uma métrica de avaliação que informa a proporção 
de itens exclusivos que o Amazon Personalize pode recomendar usando seu 
modelo em relação ao número total de itens exclusivos nos conjuntos de dados de 
interações e itens. Para garantir que o Amazon Personalize recomende mais itens, 
use um modelo com uma pontuação de cobertura mais alta. Receitas que incluem 
exploração de itens, como personalização do usuário, têm maior cobertura do que 
aquelas que não o fazem, como a contagem de popularidade.
See Also métricas, Conjunto de dados de de itens, Conjunto de dados de 
interações, exploração de itens, receita de personalização do usuário, receita que 
conta a popularidade.

auxiliar de credenciais CodeCommit (p. 1192): um programa que armazena credenciais para repositórios 
e os fornece ao Git ao fazer conexões a esses repositórios. A AWS CLI (p. 1193)
inclui um auxiliar de credenciais que pode ser usado com o Git ao conectar a 
repositórios do CodeCommit.

credenciais Também chamado de credenciais de acesso ou credenciais de segurança. Em 
autenticação e autorização, um sistema usa credenciais para identificar quem 
está fazendo uma chamada e se irá permitir o acesso solicitado. EmAWS, essas 
credenciais são normalmente oID de chave de acesso (p. 1182) echave de acesso 
secreta = "" (p. 1238) o.

acesso entre contas O processo de permitir o uso limitado e controlado de recursos (p. 1233)
em um Conta da AWS (p. 1183)por um usuário em outroConta da AWS. 
Por exemplo, emCodeCommit (p. 1192) eCodeDeploy (p. 1192) você pode 
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configurar o acesso entre contas para que um usuário emConta da AWS 
A possa acessar um CodeCommit repositório criado pela conta B. Ou um 
pipelineCodePipeline (p. 1193) criado pela conta A pode usar CodeDeploy 
recursos criados pela conta B. No IAM (p. 1210), você usafunção (p. 1234) a 
para delegar (p. 1198) acesso temporário a umauser (p. 1248) em uma conta a 
recursos em outra.

Replicação entre regiões Uma solução para replicar dados entre diferentes Regiões da AWS (p. 1232), 
quase em tempo real.

gateway do cliente Um roteador ou aplicativo de software do seu lado de um túnel VPN gerenciado 
pela Amazon VPC (p. 1250). As interfaces internas do gateway do cliente são 
anexadas a um ou mais dispositivos em sua rede doméstica. A interface externa é 
anexada ao gateway privado virtual (VGW) (p. 1249) em todo o túnel VPN.

política gerenciada pelo 
cliente

Um IAM (p. 1210)política gerenciada (p. 1219) que você cria e gerencia no seu
Conta da AWS (p. 1183).

chave mestra do cliente 
(CMK)

Não usamos mais a chave mestra do cliente ou a CMK. Esses termos são 
substituídos porAWS KMS key (primeira menção) e chave KMS (menção 
subsequente). Para informações, consulte Chave do KMS (p. 1216).

D
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

painel See painel de status dos serviços.

consistência de dados Um conceito que descreve quando os dados são gravados ou atualizados 
com êxito e todas as cópias dos dados são atualizadas ao todo Regiões da 
AWS (p. 1232). No entanto, leva algum tempo para os dados serem propagados 
a todos os locais de armazenamento. Para oferecer suporte a diversos requisitos 
de aplicativos, o DynamoDB (p. 1200) é compatível com leituras fortemente 
consistentes e eventualmente consistentes.
See Also consistência eventual, leitura eventualmente consistente, leitura 
consistente forte.

AWS Data Exchange AWS Data Exchangeé um serviço que ajuda você a encontrar, assinar e usar 
dados de terceiros na nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/data-exchange.

Amazon Data Lifecycle 
Manager

O Amazon Data Lifecycle Manager é um serviço da Amazon que automatiza e 
gerencia o ciclo de vida dos snapshots do Amazon EBS e das AMIs baseadas no 
Amazon EBS (p. 1201).

nó de dados OpenSearch Serviço (p. 1224): uma OpenSearch instância que armazena dados e 
responde às solicitações de upload de dados.
See Also nó principal dedicado, nó.

Data Pipeline AWS Data Pipelineé um serviço da Web para processar e mover dados entre 
diferentes serviços deAWS computação e armazenamento, bem como fontes de 
dados locais, em intervalos especificados.
See Also https://aws.amazon.com/datapipeline.

esquema de dados See esquema.
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fonte de dados O banco de dados, arquivo ou repositório que fornece informações necessárias 
por um aplicativo ou banco de dados. Por exemplo, emOpsWorks (p. 1225), fontes 
de dados válidas incluem umainstância (p. 1212) para a camada MySQL de uma 
pilha ou uma camada de serviço Amazon RDS (p. 1231) de uma pilha. EmAmazon 
Redshift  (p. 1232), as origens de dados válidas incluem arquivos de texto em um 
cluster do Amazon EMR (p. 1204) ou em um host remoto que um cluster pode 
acessar por meio de uma conexão SSH.Amazon S3 (p. 1235)bucket (p. 1188)
See Also datasource.

mecanismo de banco de 
dados

O software de banco de dados e a versão em execução na Instância de banco de 
dados (p. 1197).

nome do banco de dados O nome de um banco de dados hospedado em uma Instância de banco de 
dados (p. 1197). Uma instância de banco de dados pode hospedar vários bancos 
de dados, mas os bancos de dados hospedados pela mesma instância de banco 
de dados deve ter um nome exclusivo dentro da instância.

dataset Amazon Personalize (p. 1227): Um contêiner para os dados usados pelo Amazon 
Personalize. Existem três tipos de conjuntos de dados do Amazon Personalize: 
usuários, itens e interações.
See Also Conjunto de dados de interações, Conjunto de dados de usuários,
Conjunto de dados de de itens.

grupo de conjuntos de dados Amazon Personalize (p. 1227): Um contêiner para componentes do Amazon 
Personalize, incluindo conjuntos de dados, rastreadores de eventos, soluções, 
filtros, campanhas e trabalhos de inferência em lote. Um grupo de conjuntos de 
dados organiza seus recursos em coleções independentes, portanto, os recursos 
de um grupo de conjuntos de dados não podem influenciar os recursos em nenhum 
outro grupo de conjuntos de dados.
See Also dataset, rastreador de eventos, solution, campanha.

datasource Amazon ML (p. 1221): um objeto que contém metadados sobre os dados de 
entrada. O Amazon ML lê os dados de entrada, calcula estatísticas descritivas 
sobre seus atributos e armazena as estatísticas, junto com um esquema e outras 
informações, como parte do objeto da fonte de dados. O Amazon ML usa fontes 
de dados para treinar e avaliar um modelo de aprendizado de máquina e gerar 
previsões em lote.
See Also fonte de dados.

DataSync AWS DataSyncé um serviço de transferência de dados on-line que simplifica, 
automatiza e acelera a movimentação de dados entre sistemas e serviços de 
armazenamento.
See Also https://aws.amazon.com/datasync.

tipo de instância de banco de 
dados

O tamanho da plataforma de processamento de banco de dados usada para 
executar a instância.

Instância de banco de dados Um ambiente de banco de dados em execução na nuvem. Uma instância de banco 
de dados pode conter vários bancos de dados criados pelo usuário.

DB instance identifier Identificador fornecido pelo usuário para a instância de banco de dados. 
O identificador deve ser exclusivo para aquele usuário em um Região da 
AWS (p. 1232).

Grupo de parâmetros de 
banco de dados

Um contêiner para valores de parâmetros do mecanismo de banco de dados que 
se aplicam a uma ou mais instâncias de banco (p. 1197) de dados.

Grupo de segurança de banco 
de dados

Um método que controla o acesso à Instância de banco de dados (p. 1197). Por 
padrão, o acesso à rede é desativado para Instâncias de Banco de Dados. Após 
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o tráfego de entrada ser configurado para um grupo de segurança (p. 1238), as 
mesmas regras se aplicam a todas as instâncias de banco de dados associadas a 
esse grupo.

DB snapshot Um backup de ponto iniciado pelo usuário de uma Instância de banco de 
dados (p. 1197).

Dedicated Host Um servidor físico com capacidade de Instância do EC2 (p. 1201) totalmente 
dedicada a um usuário.

Dedicated Instance Uminstância (p. 1212) que está fisicamente isolado no nível do hardware do host e 
lançado dentro de umAmazon VPC (p. 1250).

nó principal dedicado OpenSearch Serviço (p. 1224): uma OpenSearch instância que executa tarefas de 
gerenciamento de cluster, mas não mantém dados nem responde a solicitações de 
upload de dados. O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) usa nós 
principais dedicados para aumentar a estabilidade do cluster.
See Also nó de dados, nó.

Instância reservada dedicada Uma opção que você compra para garantir que haja capacidade suficiente 
disponível para lançar instâncias dedicadas (p. 1198) em umAmazon 
VPC (p. 1250).

AWS DeepComposer AWS DeepComposer é um serviço web projetado especificamente para educar 
desenvolvedores por meio de tutoriais, código de amostra e dados de treinamento.
See Also https://aws.amazon.com/deepcomposer.

AWS DeepLens AWS DeepLensé uma ferramenta que ofereceAWS aos clientes um local 
centralizado para pesquisar, descobrir e se conectar com parceiros confiáveis 
de consultoria e tecnologia da APN, com base nas necessidades comerciais dos 
clientes.
See Also https://aws.amazon.com/deeplens.

AWS DeepRacer AWS DeepRaceré um simulador de corrida 3D baseado em nuvem, uma liga 
de corrida global e um carro de corrida totalmente autônomo de escala 1/18 
impulsionado pelo aprendizado por reforço.
See Also https://aws.amazon.com/deepracer.

delegação Em um único Conta da AWS (p. 1183): DandoAWS aos usuários (p. 1248) acesso 
aos recursos (p. 1233) de seuConta da AWS.

Entre doisContas da AWS: configurar um trust entre a conta que possui o recurso 
(a conta confiável) e a conta que contém os usuários que precisam acessar o 
recurso (a conta confiável).
See Also política de confiança.

marcador de exclusão Um objeto com uma chave e um ID de versão, mas sem conteúdo. Amazon 
S3 (p. 1235)insere marcadores de exclusão automaticamente em compartimentos 
versionados quando um objeto é excluído. (p. 1188)

capacidade de entrega A probabilidade de uma mensagem de e-mail chegar ao destino pretendido.

entregas O número de mensagens de e-mail, enviadas pelo Amazon SES (p. 1239), que 
foram aceitas por umprovedor de serviços de internet (ISP) (p. 1212) para entrega 
aos destinatários (p. 1231) durante um período de tempo.

negar O resultado de uma instrução de política (p. 1227) que inclui negar como o efeito, 
de forma que uma ação ou ações específicas sejam expressamente proibidas 
por um usuário, grupo ou função. A negação explícita têm precedência sobre
permitir (p. 1184) explícita.
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configuração de implantação CodeDeploy (p. 1192): um conjunto de regras de implantação e condições de 
sucesso e falha usado pelo serviço durante uma implantação.

grupo de implantação CodeDeploy (p. 1192): um conjunto de instâncias marcadas individualmente ou 
instâncias (p. 1212) do EC2 (p. 1201) em grupos de Auto Scaling (p. 1187), ou 
ambos.

Propriedade de descrição Uma propriedade adicionada a parâmetros, recursos (p. 1233), propriedades 
de recursos, mapeamentos e saídas para ajudar você a documentar elementos 
doCloudFormation (p. 1191) modelo.

monitoramento detalhado Monitoramento de métricas fornecidas pela AWS derivadas a uma frequência de 1 
minuto.

Detective O Amazon Detective é um serviço que coleta dados de log de seusAWS recursos 
para analisar e identificar a causa raiz de descobertas de segurança ou atividades 
suspeitas. O gráfico de comportamento do Detective fornece visualizações 
para ajudá-lo a determinar a natureza e a extensão de possíveis problemas de 
segurança e realizar uma investigação eficiente.
See Also https://aws.amazon.com/detective/.

Device Farm AWS Device Farmé um serviço de teste de aplicativos que você pode usar 
para testar aplicativos Android, iOS e web em telefones e tablets físicos reais 
hospedados porAWS.
See Also https://aws.amazon.com/device-farm/.

Amazon DevOps Guru O Amazon DevOps Guru é um serviço de operações totalmente gerenciado 
alimentado por machine Learning (ML), projetado para melhorar o desempenho 
operacional e a disponibilidade de um aplicativo.
See Also https://aws.amazon.com/devops-guru/.

dimensão Um par nome-valor (por exemplo, InstanceType =m1.small ou EngineName 
=mysql), que contém informações adicionais para identificar uma métrica.

Direct Connect AWS Direct Connecté um serviço da web que simplifica o estabelecimento de 
uma conexão de rede dedicada de suas instalações paraAWS. Ao usar o AWS 
Direct Connect, você poderá estabelecer conectividade privada entre a AWS e seu 
datacenter, escritório ou ambiente de co-locação.
See Also https://aws.amazon.com/directconnect.

Directory Service AWS Directory Serviceé um serviço gerenciado para conectar seusAWS
recursos (p. 1233) a um Microsoft Active Directory local existente ou para 
configurar e operar um novo diretório independente noNuvem AWS.
See Also https://aws.amazon.com/directoryservice.

fóruns de discussão Um local ondeAWS os usuários podem postar perguntas técnicas e feedback 
para ajudar a acelerar seus esforços de desenvolvimento e interagir com aAWS 
comunidade. Para obter mais informações, consulte os fóruns de discussão da 
Amazon Web Services.

distribuição Um link entre um servidor de origem (como um Amazon S3 (p. 1235)
bucket (p. 1188)) e um nome de domínio, que o CloudFront (p. 1191) atribui 
automaticamente. Por meio desse link, CloudFront identifica o objeto que você 
armazenou no seuservidor de origem (p. 1225).

DKIM DomainKeys O e-mail identificado é um padrão que os remetentes de e-mail usam 
para assinar suas mensagens. Os ISPs usam essas assinaturas para verificar 
se as mensagens são legítimas. Para obter mais informações, consulte https:// 
tools.ietf.org/html/rfc6376.
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AWS DMS AWS Database Migration Serviceé um serviço da web que pode ajudá-lo a 
migrar dados de e para muitos bancos de dados comerciais e de código aberto 
amplamente usados.
See Also https://aws.amazon.com/dms.

DNS See Domain Name System.

Imagem do Docker Um modelo de sistema de arquivos em camadas que é a base de um 
Dockercontainer (p. 1194). As imagens do Docker pode, comportar sistemas 
operacionais ou aplicativos específicos.

document CloudSearch (p. 1191): um item que pode ser retornado como resultado de uma 
pesquisa. Cada documento tem um conjunto de campos que contêm os dados 
que podem ser pesquisados ou retornados. O valor de um campo pode ser uma 
string ou um número. Cada documento deve ter um ID exclusivo e pelo menos um 
campo.

lote de documento CloudSearch (p. 1191): um conjunto de operações de adicionar e excluir 
documentos. A API de serviço do documento é usada para enviar lotes para 
atualizar os dados no seu domínio de pesquisa.

API do serviço de documento CloudSearch (p. 1191): a chamada de API usada para enviar lotes de documentos 
para atualizar os dados em um domínio de pesquisa.

endpoint do serviço de 
documento

CloudSearch (p. 1191): O URL ao qual você se conecta ao enviar atualizações de 
documentos para um CloudSearch domínio da Amazon. Cada domínio de pesquisa 
tem um único endpoint do serviço de documento que permanece o mesmo durante 
a vida útil do domínio.

Amazon DocumentDB O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) é um serviço de 
banco de dados gerenciado que você pode usar para configurar, operar e escalar 
bancos de dados compatíveis com o MongoDB na nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/documentdb/.

domínio OpenSearch Serviço (p. 1224): O hardware, o software e os dados expostos 
pelos endpoints do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service). Um 
domínio OpenSearch de serviço é um agrupamento de serviços em torno de um 
OpenSearch cluster. Um domínio OpenSearch de serviço encapsula as instâncias 
do mecanismo que processam as solicitações de OpenSearch serviço, os dados 
indexados que você deseja pesquisar, os instantâneos do domínio, as políticas de 
acesso e os metadados.
See Also cluster, Elasticsearch.

Domain Name System O Sistema de Nomes de Domínio é um serviço que encaminhará o tráfego da 
Internet para sites convertendo nomes de domínio legíveis por humanos (por 
exemplo,www.example.com) em endereços IP numéricos, como 192.0.2.1, que os 
computadores usam para se conectar uns aos outros.

Botão doação Um botão codificado em HTML para fornecer uma maneira simples e segura para 
organizações sem fins lucrativos 501 (c) (3) sediadas nos EUA e certificadas pelo 
IRS solicitarem doações.

DynamoDB O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que fornece uma performance rápida e previsível com escalabilidade 
integrada.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon DynamoDB O Amazon DynamoDB Encryption Client é uma biblioteca de software que 
ajuda a proteger seus dados de tabela antes que eles sejam enviados para 
aDynamoDB (p. 1200).
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Amazon DynamoDB Storage 
Backend for Titan

O Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan é um banco de dados de grafos 
implementado em cima do Amazon DynamoDB. Titan é um banco de dados gráfico 
escalável otimizado para armazenar e consultar gráficos.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

DynamoDB Streams O Amazon DynamoDB Streams é umAWS service (Serviço da AWS) que captura 
uma sequência em ordem temporal de modificações em nível de item em qualquer 
tabela do Amazon DynamoDB. Esse serviço também armazena essas informações 
em um log por até 24 horas. As aplicações podem acessar esse log e visualizar os 
itens de dados à medida que eles aparecem antes e depois de serem modificados, 
quase em tempo real.
See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/.

E
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Amazon EBS O Amazon Elastic Block Store é um serviço que fornece volumes (p. 1250) de 
armazenamento em nível de bloco para uso com instâncias do EC2 (p. 1201).
See Also https://aws.amazon.com/ebs.

AMI baseada no Amazon EBS Uma Amazon EBS-backed AMI é um tipo de instânciaImagem de 
máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) cujas instâncias usam o Amazon 
EBS (p. 1201)volume (p. 1250) como dispositivo raiz. Compare isso com 
instâncias executadas a partir de AMIs baseadas em armazenamento (p. 1212) de 
instâncias, que usam oarmazenamento de instâncias (p. 1212) como dispositivo 
raiz.

Amazon EC2 O Amazon Elastic Compute Cloud é um serviço da Web para executar e gerenciar
instâncias (p. 1212) Linux/UNIX e Windows Server nos datacenters da Amazon.
See Also https://aws.amazon.com/ec2.

Amazon EC2 Auto Scaling O Amazon EC2 Auto Scaling é um serviço da Web que executa ou encerra 
instâncias automaticamente com base em políticas (p. 1227), agendamentos e
verificações de integridade (p. 1209) definidas pelo usuário.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling.

Instância do EC2 Uma computaçãoinstância (p. 1212) no serviço Amazon EC2 (p. 1201). 
OutrosServiços da AWS usam o termo instância do EC2 para distinguir essas 
instâncias de outros tipos de instâncias que elas suportam.

Amazon ECR O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro de contêiner 
do Docker totalmente gerenciado que você pode usar para armazenar, gerenciar 
e implantar imagens de contêineres do Docker. O Amazon ECR é integrado com
Amazon ECS (p. 1201) e IAM (p. 1210).
See Also https://aws.amazon.com/ecr.

Amazon ECS O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço 
decontainer (p. 1194) gerenciamento altamente escalável e rápido que você 
pode usar para executar, interromper e gerenciar contêineres do Docker em 
umacluster (p. 1192) das instâncias do EC2.
See Also https://aws.amazon.com/ecs.

ponto de presença A localização periférica é um data centerAWS service (Serviço da AWS) 
usado para realizar operações específicas de serviços. Por exemplo,
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CloudFront (p. 1191)usa localizações periféricas para armazenar cópias de seu 
conteúdo em cache, para que o conteúdo fique mais próximo de seus usuários e 
possa ser entregue mais rapidamente, independentemente de sua localização. 
O Route 53 (p. 1234) usa localizações periféricas para acelerar a resposta às 
consultas públicas de DNS.

Amazon EFS O Amazon Elastic File System é um serviço de armazenamento de arquivos para
instâncias (p. 1212) do EC2 (p. 1201). O Amazon EFS fornece uma interface que 
pode ser usada para criar e configurar sistemas de arquivos. A capacidade de 
armazenamento do Amazon EFS aumenta e diminui automaticamente à medida 
que arquivos são adicionados e removidos.
See Also https://aws.amazon.com/efs/.

Amazon EKS O Amazon Elastic Kubernetes Service é um serviço gerenciado que você pode 
usar para executar o Kubernetes na, eliminando a necessidade de executarAWS o 
Kubernetes na, eliminando a necessidade de configurar ou manter seu ambiente de 
gerenciamento do Kubernetes.
See Also https://aws.amazon.com/eks/.

Elástica Uma empresa que fornece soluções de código aberto OpenSearch, incluindo 
Logstash, Kibana e Beats, que coletam dados de qualquer fonte e os pesquisam, 
analisam e visualizam em tempo real.

O Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) é um serviçoAWS 
gerenciado para implantação, operação e escalabilidade OpenSearch noNuvem 
AWS.
See Also OpenSearch Serviço, Elasticsearch.

Elastic Beanstalk AWS Elastic BeanstalkO é um serviço da Web para implantar e gerenciar 
aplicações naNuvem AWS sem se preocupar com a infraestrutura na qual essas 
aplicações são executadas.
See Also https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk.

Elastic Block Store See Amazon EBS.

Elastic Inference O Amazon Elastic Inference é um recurso que os clientes podem usar para 
associar aceleração de baixo custo baseada em GPU ao Amazon EC2 e às 
SageMaker instâncias, ou tarefas do Amazon ECS, para reduzir o custo de 
execução de inferências de aprendizado profundo em até 75%.
See Also https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference.

Endereços elastic IP (EIPs) Um endereço IP fixo (estático) que você alocou no Amazon EC2 (p. 1201) ou
Amazon VPC (p. 1250) e depois anexou a uminstância (p. 1212). Endereços 
IP elástico são associados à sua conta, não a uma instância específica. Elas 
são elásticos porque podem ser facilmente alocados, anexados, desanexados 
e liberados conforme aquilo que você precisa muda. Diferente de endereços IP 
estáticos, os Endereços IP elásticos permitem mascarar instâncias ou falhas de
Zona de disponibilidade (p. 1187) remapeando rapidamente seus endereços IP 
públicos para outra instância.

COTOVELO O Elastic Load Balancing é um serviço web que melhora a disponibilidade de 
um aplicativo distribuindo o tráfego de entrada entre duas ou mais instâncias do 
EC2 (p. 1201).
See Also https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing.

interface de rede elástica Uma interface de rede adicionais que pode ser conectada a um instância (p. 1212). 
As interfaces de rede elástica incluem um endereço IP privado primário, um ou 
mais endereços IP privados secundários, um endereço IP elástico (opcional), um 
endereço MAC, participação em grupos de segurança (p. 1238) especificados, 
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uma descrição e um sinalizador de verificação de origem/destino. Você pode criar 
uma interface de rede elástica, anexá-la a uma instância, desanexá-la a partir de 
uma instância e anexá-la a outra instância.

Elastic Transcoder O Amazon Elastic Transcoder é um serviço de transcodificação de mídia baseado 
em nuvem. O Elastic Transcoder é uma ferramenta altamente escalável para 
converter (ou transcodificar) arquivos de mídia do formato de origem em versões 
que são reproduzidas em dispositivos como smartphones, tablets e PCs.
See Also https://aws.amazon.com/elastictranscoder/.

ElastiCache ElastiCache A Amazon é um serviço web que simplifica a implantação, a operação 
e a escalabilidade de um cache na memória na nuvem. O serviço melhora o 
desempenho de aplicações web, proporcionando recuperação de informações de 
caches na memória rápidos e gerenciáveis, em vez de depender inteiramente de 
bancos de dados baseados em disco, que são mais lentos.
See Also https://aws.amazon.com/elasticache/.

Elasticsearch Um mecanismo de pesquisa e análise distribuído em tempo real e de código 
aberto usado para pesquisa de texto completo, pesquisa estruturada e análise. 
OpenSearch foi desenvolvido pela empresa Elastic.

O Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) é um serviçoAWS 
gerenciado para implantação, operação e escalabilidade OpenSearch noNuvem 
AWS.
See Also OpenSearch Serviço, Elástica.

AWS Elemental 
MediaConnect

O AWS Elemental MediaConnect é um serviço de distribuição de vídeo ao vivo 
totalmente gerenciado que ingere vídeo de forma confiávelNuvem AWS e segura e 
o transporta para vários destinos naAWS rede e na Internet.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconnect.

AWS Elemental MediaConvert O AWS Elemental MediaConvert é um serviço de conversão de mídia baseado 
em arquivos que transforma conteúdo em formatos para transmissão tradicional e 
streaming pela Internet.
See Also https://aws.amazon.com/mediaconvert.

AWS Elemental MediaLive O AWS Elemental MediaLive é um serviço de codificação de vídeo ao vivo baseado 
em nuvem que cria streams de alta qualidade para entrega em transmissões e 
dispositivos conectados à Internet.
See Also https://aws.amazon.com/medialive.

AWS Elemental 
MediaPackage

O AWS Elemental MediaPackage é um serviço de originação e empacotamento de 
vídeo altamente escalável que fornece vídeo de forma segura e confiável.
See Also https://aws.amazon.com/mediapackage.

AWS Elemental MediaStore O AWS Elemental MediaStore é um serviço de armazenamento otimizado para 
mídia que fornece o desempenho, a consistência e a baixa latência necessários 
para fornecer conteúdo de vídeo ao vivo e sob demanda em grande escala.
See Also https://aws.amazon.com/mediastore.

AWS Elemental MediaTailor O AWS Elemental MediaTailor é um serviço personalizado de montagem de canais 
e inserção de anúncios para aplicativos de vídeo e áudio over-the-top (OTT).
See Also https://aws.amazon.com/mediatailor.

CÂNHAMO O ProgramaAWS de migração de fim de Support para Windows Server fornece 
a tecnologia e a orientação para migrar seus aplicativos executados no Windows 
Server 2003, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 para as versões 
mais recentes e suportadas do Windows Server executadas no Amazon Web 
Services (AWS).
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Amazon EMR O Amazon Elastic Map Reduce é um serviço web que você pode usar para 
processar grandes quantidades de dados com eficiência. O Amazon EMR 
usaHadoop (p. 1209) processamento combinado com váriosAWS produtos para 
realizar tarefas como indexação na web, mineração de dados, análise de arquivos 
de log, aprendizado de máquina, simulação científica e armazenamento de dados.
See Also https://aws.amazon.com/elasticmapreduce.

criptografar Usar um algoritmo matemático para tornar os dados ininteligíveis para
usuários (p. 1248) não autorizados. A criptografia também fornece aos usuários 
autorizados um método (como uma chave ou senha) para converter os dados 
alterados de volta ao seu estado original.

contexto de criptografia Um conjunto de pares de chave/valor que contém informações adicionais 
associadasAWS KMS (p. 1216) a informações criptografadas.

AWS Encryption SDK AWS Encryption SDKO é uma biblioteca de criptografia no lado do cliente que você 
pode usar para criptografar e descriptografar dados usando padrões do setor e 
práticas recomendadas.
See Also https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/.

endpoint Um URL que identifica um host e a porta como o ponto de entrada para um 
serviço da web. Cada solicitação de serviço da web contém um endpoint. A 
maioria dosAWS produtos fornece terminais para uma região para permitir uma 
conectividade mais rápida.

ElastiCache (p. 1203): o nome de DNS de um nó de cache (p. 1189).

Amazon RDS (p. 1231): o nome DNS de umInstância de banco de 
dados (p. 1197).

CloudFormation (p. 1191): o nome de DNS ou endereço IP do servidor que recebe 
uma solicitação de HTTP.

porta de endpoint ElastiCache (p. 1203): o número da porta usado por um nó de cache (p. 1189).

Amazon RDS (p. 1231): O número da porta usado por umInstância de banco de 
dados (p. 1197).

criptografia de envelope O uso de uma chave mestra e uma chave de dados para proteger os dados 
algoritmicamente. A chave mestra é usada para criptografar e descriptografar a 
chave de dados, e a chave de dados é usada para criptografar e descriptografar os 
dados em si.

ambiente Elastic Beanstalk (p. 1202): uma instância específica em execução de um
aplicativo (p. 1185). O aplicativo tem um CNAME e inclui uma versão do aplicativo 
e uma configuração personalizável (que é herdada do tipo de contêiner padrão).

CodeDeploy (p. 1192): instâncias em um grupo de implantação em uma 
implantação azul/verde. No início de uma implantação azul/verde, o grupo 
de implantação é composto por instâncias no ambiente original. No final da 
implantação, o grupo de implantação é composto por instâncias no ambiente de 
substituição.

configuração de ambientes Um conjunto de parâmetros e configurações que definem como um ambiente e 
seus recursos associados se comportam.

armazenamento temporário See armazenamento de instâncias.

epoch A data a partir da qual o tempo é medido. Para a maioria dos ambientes Unix, a 
epoch (data de referência) é 1º de janeiro de 1970.
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ETL See extrair, transformar e carregar (ETL).

avaliação Amazon Machine Learning: o processo de medir o desempenho preditivo de um 
modelo de aprendizado de máquina (ML).

Além disso, um objeto de Machine Learning que armazena os detalhes e o 
resultado de uma avaliação de modelo de ML.

fonte de dados de avaliação Os dados que o Amazon Machine Learning usa para avaliar a precisão preditiva de 
um modelo de aprendizado de máquina.

event Amazon Personalize (p. 1227): Uma atividade do usuário, como um clique, uma 
compra ou uma exibição de vídeo, que você grava e carrega em um conjunto de 
dados Amazon Personalize Interactions. Você grava eventos individualmente em 
tempo real ou grava e carrega eventos em massa.
See Also dataset, Conjunto de dados de interações.

rastreador de eventos Amazon Personalize (p. 1227): especifica um grupo de conjuntos de dados de 
destino para dados de eventos que você registra em tempo real. Ao registrar 
eventos em tempo real, você fornece o ID do rastreador de eventos para que o 
Amazon Personalize saiba onde adicionar os dados.
See Also grupo de conjuntos de dados, event.

EventBridge EventBridge O Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor que 
você pode usar para facilitar a conexão de aplicações a dados de diversas origens 
e direcionar esses dados para destinos comoAWS Lambda. É possível configurar 
regras de roteamento que determinam o destino dos dados para criar arquiteturas 
de aplicativos que reagem em tempo real a todas as fontes de dados.
See Also https://aws.amazon.com/eventbridge/.

consistência eventual O métodoServiços da AWS usado para obter alta disponibilidade. Isso envolve 
replicar dados entre vários servidores nos datacenters da Amazon. Quando os 
dados são gravados ou atualizados e Success é retornada, todas as cópias 
dos dados são atualizados. No entanto, leva algum tempo para os dados serem 
propagados a todos os locais de armazenamento. Os dados serão eventualmente 
consistentes, mas uma leitura imediata consistente pode não mostrar a alteração. A 
consistência normalmente é atingida em segundos.
See Also consistência de dados, leitura eventualmente consistente, leitura 
consistente forte.

leitura eventualmente 
consistente

Um processo de leitura que retorna dados de apenas uma região e pode não 
mostrar as informações mais recentes de gravação. No entanto, se você repetir 
sua solicitação de leitura após um curto período, a resposta eventualmente deve 
retornar os dados mais recentes.
See Also consistência de dados, consistência eventual, leitura consistente forte.

remoção A exclusão pelo CloudFront (p. 1191) de um objeto de um ponto de 
presença (p. 1201) antes do seu tempo de expiração. Se um objeto em um ponto 
de presença não for solicitado com frequência, o CloudFront pode excluir o objeto 
(remover o objeto antes da data de expiração) para criar espaço para os objetos 
que são mais populares.

exbibyte (EiB) Uma contração do byte binário exa. Um exbibyte (EiB) é 2^60 ou 
1.152.921.504.606.846.976 bytes. Um exabyte (EB) é equivalente a 10 ^ 18 ou 
1.000.000.000.000.000.000 bytes. 1.024 EiB é um zebibyte (ZiB) (p. 1252).

expiração Para armazenamento em CloudFront (p. 1191)cache, o momento em que 
CloudFront deixa de responder às solicitações do usuário com um objeto. Se você 
não usar cabeçalhos ou CloudFront distribuição (p. 1199) configurações para 
especificar por quanto tempo deseja que os objetos permaneçam em umponto de 
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presença (p. 1201), os objetos expiram após 24 horas. Na próxima vez que um 
usuário solicitar um objeto que expirou, CloudFront encaminhará a solicitação para 
a origem (p. 1225).

impressões explícitas Amazon Personalize (p. 1227): Uma lista de itens que você adiciona manualmente 
a um conjunto de dados do Amazon Personalize Interactions para influenciar 
recomendações future. Ao contrário das impressões implícitas, em que o Amazon 
Personalize obtém automaticamente os dados das impressões, você escolhe o que 
incluir nas impressões explícitas.
See Also recomendações, Conjunto de dados de interações, dados de impressões,
impressões implícitas.

permissão de execução 
explícita

Uma permissão deImagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) lançamento 
concedida a um específico Conta da AWS (p. 1183).

recuo exponencial Uma estratégia que aumenta incrementalmente a espera entre tentativas de 
repetição para reduzir a carga no sistema e aumentar a probabilidade de que as 
solicitações repetidas sejam bem-sucedidas. Por exemplo, os aplicativos clientes 
podem esperar até 400 milissegundos antes de tentar a primeira tentativa, até 1600 
milissegundos antes da segunda e até 6400 milissegundos (6,4 segundos) antes 
da terceira.

expressão CloudSearch (p. 1191): uma expressão numérica que você pode usar para 
controlar como acertos de pesquisa são classificados. Você pode criar 
CloudSearch expressões da Amazon usando campos numéricos, outras 
expressões de classificação, pontuação de relevância padrão de um documento 
e operadores e funções numéricas padrão. Quando você usa a opção do sort
de especificar uma expressão em uma solicitação de pesquisa, a expressão é 
avaliada para cada ocorrência de pesquisa e o número de acertos são listados de 
acordo com seus valores de expressão.

extrair, transformar e carregar 
(ETL)

Um processo usado para integrar dados de várias fontes. Os dados são coletados 
de fontes (extrair), convertidos em um formato apropriado (transformar) e gravados 
em um armazenamento de dados de destino (carregar) para fins de análise e 
consulta.

As ferramentas de ETL combinam essas três funções para consolidar e mover 
dados de um ambiente para outro. AWS Glue (p. 1208) é um serviço de ETL 
totalmente gerenciado para descobrir e organizar os dados, transformando-os e 
disponibilizando-os para pesquisa e análise.

F
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

faceta CloudSearch (p. 1191): um campo de índice que representa uma categoria que 
você queira usar para refinar e filtrar os resultados de pesquisas.

habilitado por faceta CloudSearch (p. 1191): uma opção de campo de índice que permite o cálculo de 
informações de facetas para o campo.

Fault Injection Simulator (AWS 
FIS)

AWS Fault Injection Simulatoré um serviço gerenciado que você pode usar para 
realizar experimentos de injeção de falhas em suasAWS cargas de trabalho.
See Also https://aws.amazon.com/fis.

FBL See ciclo de feedback (FBL).
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transformação de recurso Amazon Machine Learning: o processo de aprendizado de máquina de construir 
representações ou “recursos” de entrada mais preditivos a partir das variáveis de 
entrada brutas para otimizar a capacidade de aprendizado e generalização de um 
modelo de aprendizado de máquina. Também conhecido como transformação de 
dados ou recurso de engenharia.

gerenciamento de identidade 
federado (FIM)

Permite que os indivíduos façam login em redes ou serviços diferentes usando 
as mesmas credenciais de grupo ou pessoais para acessar os dados em todas 
as redes. Com a federação de identidades ativadaAWS, identidades externas 
(usuários federados) recebem acesso seguro aos recursos (p. 1233) em um 
ambiente Conta da AWS (p. 1183)sem a necessidade de criar usuários (p. 1248)
do IAM. Essas identidades externas podem vir de um armazenamento de 
identidades corporativas (como LDAP ou Windows Active Directory) ou de terceiros 
(como Login with Amazon, Facebook ou Google). A federação da AWS também é 
compatível com o SAML 2.0.

usuário federado See gerenciamento de identidade federado (FIM).

federação See gerenciamento de identidade federado (FIM).

ciclo de feedback (FBL) O mecanismo pelo qual um provedor de caixa de correio (por exemplo, 
um provedor de serviços de internet (ISP) (p. 1212)) encaminha um
destinatário (p. 1231) reclamação (p. 1193) de volta para o remetente (p. 1238).

ponderação de campo A importância relativa de um campo de texto em um índice de pesquisa. As 
ponderações de campo controlam quanto correspondências em campos de texto 
específicos afetam uma pontuação de relevância do documento.

filtro Um critério que você especifica para limitar os resultados ao listar ou descrever 
seus recursos (p. 1233) do Amazon EC2 (p. 1201).

filtro de consulta Uma maneira de filtrar resultados de pesquisa sem afetar a maneira como os 
resultados são pontuados e classificados. Especificado com o parâmetro de
CloudSearch (p. 1191) fq.

FIM See gerenciamento de identidade federado (FIM).

FinSpace Amazon FinSpaceé um serviço de gerenciamento e análise de dados criado 
especificamente para o setor de serviços financeiros (FSI).
See Also https://aws.amazon.com/finspace.

Firehose See Kinesis Data Firehose.

Firewall Manager AWS Firewall ManagerO é um serviço que usaAWS WAF para simplificar as 
tarefas deAWS WAF administração e manutenção em várias contas e recursos. 
ComAWS Firewall Manager, você configura suas regras de firewall apenas uma 
vez. O serviço aplica automaticamente as regras em todas as contas e recursos, 
mesmo quando você adiciona novos recursos.
See Also https://aws.amazon.com/firewall-manager.

Previsão O Amazon Forecast é um serviço totalmente gerenciado que usa algoritmos 
estatísticos e de aprendizado de máquina para produzir previsões de séries 
temporais altamente precisas.
See Also https://aws.amazon.com/forecast/.

versão do formato See versão de formato do modelo.

fóruns See fóruns de discussão.

função See função intrínseca.
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pesquisa difusa Uma consulta de pesquisa simples que usa a correspondência de sequência 
aproximada (correspondência difusa) para corrigir erros tipográficos e ortográficos.

G
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

GameKit AWS GameKit é um SDK de código aberto e um plug-in de motor de jogo que 
capacita os desenvolvedores de jogos a criar e implantar recursos baseados em 
nuvem aAWS partir de seu motor de jogo.
See Also https://aws.amazon.com/gamekit/.

Amazon GameLift GameLift A Amazon é um serviço gerenciado para implantar, operar e escalar 
jogos multijogador baseados em sessões.
See Also https://aws.amazon.com/gamelift/.

GameSparks GameSparks A Amazon é uma empresa totalmente gerenciadaAWS 
service (Serviço da AWS) que fornece um back-end de vários serviços para 
desenvolvedores de jogos.
See Also https://aws.amazon.com/gamesparks/.

pesquisa geoespacial Uma consulta de pesquisa que usa locais especificados como latitude e longitude 
para determinar correspondências e classificar os resultados.

gibibyte (GiB) Contração de giga binário byte, um gibibyte corresponde a 2 ^ 30 ou 1.073.741.824 
bytes. Um gigabyte (GB) é equivalente a 10 ^ 9 ou 1.000.000.000 bytes. 1.024 GiB 
é um tebibyte (TiB) (p. 1246).

GitHub Um repositório baseado na web que usa o Git para controle de versão.

Global Accelerator AWS Global Acceleratoré um serviço de camada de rede que você usa para criar 
aceleradores que direcionam o tráfego para terminais ideais na redeAWS global. 
Isso melhora a disponibilidade e o desempenho de seus aplicativos da Internet que 
são usados por um público global.
See Also https://aws.amazon.com/global-accelerator.

índice secundário global Um índice com uma chave de partição e uma chave de classificação que podem 
ser diferentes das contidas na tabela. Um índice secundário global é considerado 
global porque as consultas no índice podem abranger todos os dados em uma 
tabela, além de todas as partições.
See Also índice secundário local.

AWS Glue AWS Glueé umextrair, transformar e carregar (ETL) (p. 1206) serviço totalmente 
gerenciado que você pode usar para catalogar dados e carregá-los para análise. 
Com oAWS Glue, você pode descobrir seus dados, desenvolver scripts para 
transformar fontes em destinos e programar e executar trabalhos de ETL em um 
ambiente sem servidor.
See Also https://aws.amazon.com/glue.

AWS GovCloud (US) AWS GovCloud (US)é um sistema isoladoRegião da AWS que hospeda cargas 
de trabalho confidenciais na nuvem, garantindo que esse trabalho atenda 
aos requisitos regulatórios e de conformidade do governo dos EUA. A região 
AWS GovCloud (US) obedece aos requisitos das International Traffic in Arms 
Regulations (ITAR), do Federal Risk and Authorization Management Program 
(FedRAMP), os requisitos do Departamento de Defesa (DOD), o Cloud Security 
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Requirements Guide (SRG) Níveis 2 e 4, e dos Serviços de Informações de Justiça 
Criminal (CJIS) nos Estados Unidos.
See Also https://aws.amazon.com/govcloud-us/.

conceder AWS KMS (p. 1216): um mecanismo para conceder aosAWS diretores (p. 1228)
permissões de longo prazo para usar chaves KMS.

token de concessão Um tipo de identificador que permite que as permissões em um conceder (p. 1209)
sejam aplicadas imediatamente.

real As observações usadas no processo de treinamento de modelo de Machine 
Learning (ML), que incluem o valor correto para o atributo de destino. Para treinar 
um modelo de ML para prever os preços de vendas internas, as observações de 
entrada incluem normalmente os preços de vendas internas anteriores na área. A 
venda os preços dessas casas representam o real.

grupo Uma coleção de usuários (p. 1248) do IAM (p. 1210). Você pode usar grupos do 
IAM para simplificar a especificação e o gerenciamento de permissões para vários 
usuários.

GuardDuty A Amazon GuardDuty é um serviço de monitoramento contínuo de segurança. 
A Amazon GuardDuty pode ajudar a identificar atividades inesperadas e, 
possivelmente, não autorizadas ou maliciosas no seuAWS ambiente da.
See Also https://aws.amazon.com/guardduty/.

H
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Hadoop Software que permite o processamento distribuído para grandes volumes de dados 
usando clusters e modelos de programação simples. Para obter mais informações, 
consulte http://hadoop.apache.org.

devolução definitiva Uma falha de entrega de e-mail persistente, como “a caixa de correio não existe”.

VPN de hardware Uma conexão VPN de IPsec baseada em hardware pela Internet.

AWS Health AWS Healthé um serviço que fornece visibilidade contínua das contasAWS dos 
clientes e da disponibilidade de seusServiços da AWS recursos.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/aws-health-
dashboard.

verificação de saúde A chamada do sistema para verificar o status de cada instância em um Amazon 
EC2 Auto Scaling (p. 1201) grupo.

HealthLake HealthLake A Amazon é um serviço qualificado pela HIPAA que ajuda os clientes a 
armazenar, consultar e gerar insights de inteligência artificial (IA) e aprendizado de 
máquina (ML) a partir de dados de saúde e permite a interoperabilidade de dados 
de saúde.
See Also https://aws.amazon.com/healthlake.

habilitado por destaque CloudSearch (p. 1191): uma opção de campo de índice que permite que 
corresponde ao campo a ser realçado.

destaques CloudSearch (p. 1191): trechos retornados com resultados de pesquisa que 
mostram onde os termos de pesquisa aparecem no texto dos documentos 
correspondentes.
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e-mail de alta qualidade E-mail que destinatários consideram interessantes e gostariam de receber. Valor 
significa coisas diferentes para diferentes destinatários e pode vir em formas como 
ofertas, confirmações de pedidos, recibos ou boletins informativos.

acerto Um documento que corresponde aos critérios especificados em uma solicitação de 
pesquisa. Também conhecido como resultado de pesquisa.

HMAC O Código de Autenticação de Mensagem baseado em hash é uma construção 
específica para calcular um código de autenticação de mensagem (MAC) 
envolvendo uma função de hash criptográfica em combinação com uma chave 
secreta. Você pode usá-lo para verificar a integridade dos dados e a autenticidade 
de uma mensagem ao mesmo tempo. AWScalcula o HMAC usando um algoritmo 
de hash criptográfico padrão, como SHA-256.

zona hospedada Uma coleção de conjuntos de registro de recurso (p. 1233) que o
Route 53 (p. 1234) hospeda. Semelhante a um arquivo de zona DNS tradicional, 
uma zona hospedada representa uma coleção de registros que são gerenciados 
juntos sob um único nome de domínio.

HRNN Amazon Personalize (p. 1227): Um algoritmo hierárquico de aprendizado de 
máquina de rede neural recorrente que modela mudanças no comportamento do 
usuário e prevê os itens com os quais um usuário pode interagir em aplicativos de 
recomendação pessoal.

HTTP-Query See Query.

virtualização de HVM Virtualização da Hardware Virtual Machine. Permite que a VM guest seja executada 
como se estivesse em uma plataforma de hardware nativa, exceto pelo fato de que 
ela ainda usa drivers de rede e armazenamento paravirtuais (PV) para melhorar o 
desempenho.
See Also virtualização PV.

I
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

IAM AWS Identity and Access ManagementO é um serviço da Web queAmazon Web 
Services (AWS) (p. 1184) os clientes podem usar para gerenciar usuários e 
permissões de usuário naAWS.
See Also https://aws.amazon.com/iam.

IAM Access Analyzer O Access Management Access Analyzer é um recursoIAM (p. 1210) que você 
pode usar para identificar os recursos da organização e as contas que são 
compartilhados com uma entidade externa. Os de exemplo de recursos incluem 
buckets do Amazon S3 ou funções do IAM.
See Also https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-aws-
identity-and -access-management-access-analyzer/.

Grupo do IAM See grupo.

IAM Identity Center AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)O é um serviço 
baseado na nuvem que reúne a administração de usuários e o acesso deles 
aContas da AWS e aplicações em nuvem. Você pode controlar o acesso de login 
único e as permissões do usuário em todas as suasContas da AWS entradasAWS 
Organizations.
See Also https://aws.amazon.com/single-sign-on/.
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simulador de políticas do IAM See simulador de política.

Perfil do IAM See função.

Usuário do IAM See user.

Gerenciamento de identidade 
e acesso

See IAM.

provedor de identidades (IdP) Uma entidade do IAM (p. 1210) que contém metadados sobre provedores de 
identidade externos.

IdP See provedor de identidades (IdP) .

image See Imagem de máquina da Amazon (AMI).

Image Builder O EC2 Image Builder é um serviço que facilita a criação, a manutenção e a 
distribuição de imagens de servidor personalizadas que iniciam instâncias do EC2 
ou que são executadas em contêineres Docker.
See Also https://aws.amazon.com/image-builder.

impressões implícitas Amazon Personalize (p. 1227): As recomendações que seu aplicativo mostra a 
um usuário. Diferentemente das impressões explícitas, nas quais você registra 
manualmente cada impressão, o Amazon Personalize automaticamente obtém 
impressões implícitas dos seus dados de recomendação.
See Also recomendações, dados de impressões, impressões explícitas.

log de importação Um relatório que contém detalhes sobre como a Import/Export (p. 1211) processou 
seus dados.

Import/Export AWS Import/Exporté um serviço para transferir grandes quantidades de dados 
entre dispositivosAWS de armazenamento portáteis.
See Also https://aws.amazon.com/importexport.

estação de import/export Uma máquina que faz upload ou download dos seus dados a partir do ou para o
Amazon S3 (p. 1235).

dados de impressões Amazon Personalize (p. 1227): a lista de itens que você apresentou a um 
usuário quando ele interagiu com um item específico, por exemplo, clicando nele, 
assistindo ou comprando. O Amazon Personalize usa dados de impressões para 
calcular a relevância de novos itens para um usuário com base na frequência com 
que os usuários selecionaram ou ignoraram o mesmo item.
See Also impressões explícitas, impressões implícitas.

índice See índice de pesquisa.

campo de índice Um par nome/valor incluído no índice de umCloudSearch (p. 1191) domínio. Um 
campo de índice pode conter texto ou dados numéricos, datas ou um local.

opções de indexação As definições de configuração que definem campos de indexação do domínio do
CloudSearch (p. 1191), como os dados do documento são mapeados para esses 
campos de índice, e como os campos de índice podem ser usados.

política em linha Um política (p. 1227)IAM (p. 1210) incorporado em um único 
IAMuser (p. 1248),grupo (p. 1209), oufunção (p. 1234).

implantação no local CodeDeploy: um método de implantação em que o aplicativo em cada instância 
do grupo de implantação é interrompido, a revisão mais recente do aplicativo é 
instalada e a nova versão do aplicativo é iniciada e validada. Você pode optar 
por usar um balanceador de carga de forma que cada registro de instância é 

Versão 1.0
1211



Referência geral do AWS Guia de referência

cancelado durante sua implantação e, em seguida, restaurada para o serviço após 
a conclusão da implantação.

dados de entrada Amazon Machine Learning: as observações que você fornece ao Amazon Machine 
Learning para treinar e avaliar um modelo de aprendizado de máquina e gerar 
previsões.

Amazon Inspector O Amazon Inspector é um serviço de avaliação de segurança automatizado que 
ajuda a melhorar a segurança e a conformidade das aplicações implantadas 
naAWS. O Amazon Inspector avalia automaticamente os aplicativos quanto 
a vulnerabilidades ou desvios das melhores práticas. Depois de realizar uma 
avaliação, o Amazon Inspector produz um relatório detalhado com etapas 
priorizadas para remediação.
See Also https://aws.amazon.com/inspector.

instância Uma cópia de um servidorImagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) em 
execução como um servidor virtual noNuvem AWS.

família de instâncias Um agrupamento geral do tipo de instância (p. 1212) usando o armazenamento ou 
a capacidade da CPU.

grupo de instâncias UmHadoop (p. 1209) cluster contém um grupo de instâncias mestre que contém 
umnó principal (p. 1220), um grupo de instâncias principais que contém um ou 
maisnó core (p. 1195) e um grupo denó de tarefa (p. 1245) instâncias opcional, 
que pode conter qualquer número de nós de tarefas.

perfil da instância Um contêiner que passafunção (p. 1234) as informações do IAM (p. 1210) para 
umInstância do EC2 (p. 1201) no lançamento.

armazenamento de instâncias Armazenamento em disco que está fisicamente conectado ao computador host 
por um eInstância do EC2 (p. 1201), portanto, tem a mesma vida útil da instância. 
Quando a instância é encerrada, todos os dados no armazenamento de instâncias 
são perdidos.

AMI com armazenamento de 
instâncias

Um tipo deImagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184)
cujas instâncias (p. 1212) usam umarmazenamento de 
instâncias (p. 1212)volume (p. 1250) como dispositivo raiz. Compare isso com 
instâncias lançadas a partir de AMIs baseadas no Amazon EBS (p. 1201), onde 
você usa um volume do Amazon EBS como o dispositivo raiz.

tipo de instância Uma especificação que define a memória, CPU, capacidade de armazenamento e 
custo por utilização para um instância (p. 1212). Alguns tipos de instância são para 
aplicativos padrão, enquanto outros são para aplicativos com uso intensivo de CPU 
e memória.

Conjunto de dados de 
interações

Amazon Personalize (p. 1227): um contêiner para dados históricos e em tempo 
real coletados de interações entre usuários e itens (chamados de eventos). Os 
dados de interações podem incluir dados de impressões e metadados contextuais.
See Also dataset, event, dados de impressões, metadados contextuais.

gateway de Internet Conecta uma rede à Internet. Você pode rotear o tráfego para endereços IP fora do
Amazon VPC (p. 1250) gateway de Internet.

provedor de serviços de 
internet (ISP)

Uma empresa que fornece aos assinantes acesso à Internet. Muitos ISPs também 
são provedores de caixas de correio (p. 1218). Às vezes, os provedores de caixa 
postal são chamados de provedores de Internet, mesmo que prestem apenas 
serviços de caixa postal.

função intrínseca Uma ação especial em um CloudFormation (p. 1191) modelo que atribui valores 
às propriedades não disponíveis até o tempo de execução. Essas funções 
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seguem o formato Fn:: atributo, como Fn::GetAtt. Argumentos para funções 
intrínsecas podem ser parâmetros, pseudoparâmetros ou a saída de outras 
funções intrínsecas.

AWS IoT 1-Click AWS IoT 1-Clické um serviço que dispositivos simples podem usar para iniciarAWS 
Lambda funções.
See Also https://aws.amazon.com/iot-1-click.

AWS IoT Analytics AWS IoT Analyticsé um serviço totalmente gerenciado usado para executar 
análises sofisticadas em grandes volumes de dados de IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-analytics.

AWS IoT Core AWS IoT Coreé uma plataforma de nuvem gerenciada que permite que dispositivos 
conectados interajam de forma fácil e segura com aplicativos em nuvem e outros 
dispositivos.
See Also https://aws.amazon.com/iot.

AWS IoT Device Defender AWS IoT Device DefenderO é um serviço de segurança deAWS IoT que você pode 
usar para auditar a configuração de seus dispositivos, monitorar os dispositivos 
conectados para detectar comportamentos anormais e reduzir os riscos de 
segurança.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-defender.

AWS IoT Device Management AWS IoT Device Managementé um serviço usado para integrar, organizar, 
monitorar e gerenciar remotamente dispositivos de IoT em grande escala com 
segurança.
See Also https://aws.amazon.com/iot-device-management.

AWS IoT Events AWS IoT Eventsé um serviço deAWS IoT totalmente gerenciado que você pode 
usar para detectar e responder a eventos de sensores e aplicativos de IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-events.

AWS IoT FleetWise AWS IoT FleetWiseé um serviço que você pode usar para coletar, transformar e 
transferir dados de veículos para a nuvem em grande escala.
See Also https://aws.amazon.com/iot-fleetwise.

AWS IoT Greengrass AWS IoT Greengrassé um software que você pode usar para executar recursos 
locais de computação, mensagens, cache de dados, sincronização e inferência de 
ML para dispositivos conectados de forma segura.
See Also https://aws.amazon.com/greengrass.

AWSIoT RoboRunner AWS RoboRunner A IoT é uma solução que fornece infraestrutura para integrar 
robôs com sistemas de gerenciamento de trabalho e criar aplicativos robóticos de 
gerenciamento de frotas.
See Also https://aws.amazon.com/roborunner.

AWS IoT SiteWise AWS IoT SiteWiseO é um serviço gerenciado que pode ser usado para coletar, 
organizar e analisar dados de equipamentos industriais em escala.
See Also https://aws.amazon.com/iot-sitewise.

AWS IoT Things Graph AWS IoT Things Graphé um serviço que você pode usar para conectar visualmente 
diferentes dispositivos e serviços da Web para criar aplicativos de IoT.
See Also https://aws.amazon.com/iot-things-graph.

endereço IP Um endereço numérico (por exemplo, 192.0.2.44) que dispositivos em rede usam 
para se comunicar entre si usando o Internet Protocol (IP). Cada umInstância 
do EC2 (p. 1201) recebe dois endereços IP no lançamento, que são mapeados 
diretamente entre si por meio da conversão de endereços de rede (NAT (p. 1222)): 
um endereço IP privado (seguindo a RFC 1918) e um endereço IP público. As 
instâncias executadas em um VPC (p. 1250) recebem apenas um endereço 
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IP privado. Instâncias executadas em sua VPC padrão são designadas a um 
endereço IP privado e um endereço IP público.

Condição de correspondência 
de IP

AWS WAF (p. 1250): um atributo que especifica os endereços IP ou intervalos 
de endereços IP dos quais são originadas solicitações da web. Com base nos 
endereços IP especificados, você pode configurarAWS WAF para permitir ou 
bloquear solicitações da web paraAWS recursos (p. 1233) como CloudFront 
distribuições da Amazon (p. 1191).

AWS IQ AWSO IQ é um serviço de nuvem queAWS os clientes podem usar para encontrar, 
contratar e pagar especialistas terceirizadosAWS certificados pelo trabalho em 
projetos sob demanda.
See Also ???TITLE???.

ISP See provedor de serviços de internet (ISP).

emissor A pessoa que grava um política (p. 1227) para conceder permissões a um
recurso (p. 1233). O emissor (por definição) é sempre o proprietário do recurso. 
AWSO não permite que usuários do Amazon SQS (p. 1242) criem políticas para 
recursos dos quais não são proprietários. Se João for o proprietário do recurso, 
a AWS autenticará sua identidade quando ele enviar a política que criou para 
conceder permissões a esse recurso.

item Um grupo de atributos que é identificável de forma exclusiva entre todos os outros 
itens. Os itens no DynamoDB (p. 1200) são semelhantes de muitas formas a 
linhas, registros ou tuplas em outros sistemas de banco de dados.

exploração de itens Amazon Personalize (p. 1227): O processo que o Amazon Personalize usa para 
testar diferentes recomendações de itens, incluindo recomendações de novos 
itens com poucos ou poucos dados de interação, e aprender como os usuários 
respondem. Você configura a exploração de itens no nível da campanha para as 
versões da solução criadas com a receita de personalização do usuário.
See Also recomendações, campanha, versão da solução, receita de 
personalização do usuário.

Conjunto de dados de de itens Amazon Personalize (p. 1227): um contêiner para metadados sobre itens, como 
preço, gênero ou disponibilidade.
See Also dataset.

item-to-item receita de 
semelhanças (SIMS)

Amazon Personalize (p. 1227): uma receita RELATED_ITEMS que usa os dados 
de um conjunto de dados de interações para fazer recomendações para itens 
semelhantes a um item especificado. A receita do SIMS calcula a similaridade com 
base na forma como os usuários interagem com os itens, em vez de corresponder 
aos metadados dos itens, como preço ou idade.
See Also recipe, Receitas de RELATED_ITEMS, Conjunto de dados de interações.

J
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

fluxo de trabalho Amazon EMR (p. 1204): uma ou mais etapas (p. 1243) que especificam todas as 
funções a serem executadas nos dados.

job ID Uma sequência alfanumérica de cinco caracteres que identifica de forma exclusiva 
um dispositivoImport/Export (p. 1211) de armazenamento em sua remessa. 
AWSemite o ID do trabalho em resposta a um comandoCREATE JOB por e-mail.
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job prefix Uma string opcional que você pode adicionar ao início de um nome de arquivo 
de log de Import/Export (p. 1211) para evitar colisões com objetos com o mesmo 
nome.
See Also prefixo de chaves.

JSON JavaScript Notação de objeto. Um formato de intercâmbio de dados leve. Para 
obter informações sobre JSON, consulte http://www.json.org/.

lixeira O local em que as mensagens de e-mail que vários filtros determinam serem de 
menor valor são coletadas para que não cheguem à caixadestinatário (p. 1231)
de entrada do destinatário, mas continuem acessíveis ao destinatário. Também é 
referido como uma spam (p. 1241) ou pasta em massa.

K
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Amazon Kendra O Amazon Kendra é um serviço de pesquisa baseado em aprendizado de máquina 
(ML) que os desenvolvedores podem usar para adicionar recursos de pesquisa a 
seus aplicativos para que seus usuários finais possam descobrir as informações 
armazenadas na grande quantidade de conteúdo espalhada pela empresa.
See Also https://aws.amazon.com/kendra/.

chave Uma credencial que identifica um Conta da AWS (p. 1183)ouuser (p. 1248)
paraAWS (como oAWSchave de acesso secreta = "" (p. 1238)).

Amazon S3 (p. 1235), Amazon EMR (p. 1204): o identificador exclusivo para 
um objeto em um bucket (p. 1188). Cada objeto em um bucket tem exatamente 
uma chave. Como um bucket e uma chave juntos identificam cada objeto 
de maneira exclusiva, é possível pensar no Amazon S3 como um mapa de 
dados básico entre a chave bucket + e o objeto em si. Você pode endereçar 
exclusivamente cada objeto no Amazon S3 por meio da combinação do endpoint 
de serviço da web, do nome de bucket e da chave, como neste exemplo:http://
doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsdl, ondedoc está o 
nome do bucket e2006-03-01/AmazonS3.wsdl é a chave.

Import/Export (p. 1211): o nome de um objeto no Amazon S3. É uma sequência de 
caracteres Unicode cuja codificação UTF-8 não pode exceder 1024 bytes. Se uma 
chave (por exemplo, LogPrefix + Import-log-jobID) tiver mais de 1024 bytes,Elastic 
Beanstalk (p. 1202) retornará umInvalidManifestField erro.

IAM (p. 1210): Em apolítica (p. 1227), uma característica específica que é a base 
para restringir o acesso (como a hora atual ou o endereço IP do solicitante).

Marcação de recursos: um rótulo de tag (p. 1245) geral que funciona como 
uma categoria para valores de tag mais específicos. Por exemplo, você pode 
terInstância do EC2 (p. 1201) com a chave de tag Owner e o valor de tag Jan. 
Você pode marcar umAWSrecurso (p. 1233) com até 10 pares de valores-chave. 
Nem todos os recursos da AWS podem ser marcados.

par de chaves Um conjunto de credenciais de segurança que você utiliza para provar sua 
identidade eletronicamente. Um par de chaves consiste em uma chave privada e 
uma chave pública.

prefixo de chaves Uma sequência de caracteres que é um subconjunto do nome de uma chave 
de objeto, começando com o primeiro caractere. O prefixo pode ter qualquer 
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comprimento, até o comprimento máximo do nome da chave do objeto (1.024 
bytes).

Amazon Keyspaces O Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) é um serviço de banco de 
dados compatível com Apache Cassandra, escalável, de alta disponibilidade e 
gerenciado.
See Also https://aws.amazon.com/keyspaces/.

quibibyte (KiB) Contração de kilo binary byte, um kibibyte é 2 ^ 10 ou 1.024 bytes. Um kilobytes 
(KB) equivale a 10 ^ 3 ou 1.000 bytes. 1.024 KiB é um mebibyte (MiB) (p. 1220).

Kinesis O Amazon Kinesis é uma plataforma para streaming de dados emAWS. O 
Kinesis oferece serviços que simplificam o carregamento e a análise de dados de 
streaming.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/.

Kinesis Data Firehose O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado para carregar 
dados de streaming emAWS. O Kinesis Data Firehose pode capturar e carregar 
automaticamente dados de streaming emAmazon S3 (p. 1235) eAmazon Redshift
 (p. 1232), permitindo análises quase em tempo real com ferramentas e painéis 
de business intelligence existentes. O Kinesis Data Firehose é dimensionado 
automaticamente para corresponder à taxa de transferência de seus dados e não 
requer administração contínua. Também pode gerar lotes, compactar e criptografar 
os dados antes de carregá-los.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/.

Kinesis Data Streams O Amazon Kinesis Data Streams é um serviço web para criar aplicativos 
personalizados que processam ou analisam dados de streaming para 
necessidades especializadas. O Amazon Kinesis Data Streams pode capturar e 
armazenar continuamente terabytes de dados por hora de centenas de milhares de 
fontes.
See Also https://aws.amazon.com/kinesis/streams/.

AWS KMS AWS Key Management ServiceO é um serviço gerenciado que simplifica a criação 
e o controle de chaves de criptografia usadas para criptografar dados.
See Also https://aws.amazon.com/kms.

Chave do KMS O principal recurso emAWS Key Management Service. Em geral, as chaves KMS 
são criadas, usadas e excluídas inteiramente no KMS. O KMS suporta chaves 
do KMS simétricas e assimétricas e assimétricas e assimétricas e assimétricas e 
assimétricas As chaves KMS podem ser gerenciadas,AWS gerenciadas ou deAWS 
propriedade do cliente. Para obter mais informações, consulte AWS KMS keys no
Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.

L
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

dados rotulados Em Machine Learning, os dados para os quais você já sabe o destino ou a resposta 
“certa”.

Lake Formation AWS Lake FormationO é um serviço gerenciado que facilita a configuração, a 
proteção e o gerenciamento de seus data lakes. O Lake Formation ajuda você a 
descobrir suas fontes de dados e depois catalogar, limpar e transformar os dados.
See Also https://aws.amazon.com/lake-formation.
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Lambda AWS LambdaO é um serviço da Web que pode ser usado para executar código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. Permite executar códigos para qualquer 
tipo de aplicativo ou serviço de back-end sem nenhuma administração. Você pode 
configurar seu código para iniciar automaticamente a partir de outroServiços da 
AWS ou chamá-lo diretamente de qualquer aplicativo web ou móvel.
See Also https://aws.amazon.com/lambda/.

configuração de execução Um conjunto de parâmetros descritivos usados para criar novas instâncias do 
EC2 (p. 1201) em umaAmazon EC2 Auto Scaling (p. 1201) atividade.

Um modelo que uma Grupo do Auto Scaling (p. 1187) usa para iniciar novas 
instâncias do EC2. A configuração de execução contém informações comoImagem 
de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) ID, tipo de instância, pares de chaves,
grupos de segurança (p. 1238) e mapeamentos de dispositivos de blocos, entre 
outras configurações.

permissão de execução Um atributo de Imagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) que permite que 
os usuários executem uma AMI.

Launch Wizard AWS Launch Wizardé uma solução em nuvem que oferece uma forma guiada de 
dimensionar, configurar e implantarAWS recursos para aplicativos de terceiros, 
como o Microsoft SQL Server Always On e sistemas SAP baseados em HANA, 
sem a necessidade de identificar e provisionar manualmenteAWS os recursos 
individuais.
See Also https://aws.amazon.com/launchwizard.

Amazon Lex O Amazon Lex é um serviço de inteligência artificial (IA) totalmente gerenciado com 
modelos avançados de linguagem natural para projetar, criar, testar e implantar 
interfaces conversacionais em aplicativos.
See Also https://aws.amazon.com/lex/.

ciclo de vida O estado do ciclo de vida do Instância do EC2 (p. 1201) contidos em um Grupo 
do Auto Scaling (p. 1187). As instâncias do EC2 progridem por vários estados ao 
longo de sua vida útil, incluindo Pendente InService, Encerrada e Encerrada.

ação de ciclo de vida Uma ação que pode ser pausada pelo Auto Scaling, como iniciar ou encerrar uma 
instância do EC2.

gancho do ciclo de vida Um recurso para pausar o Auto Scaling depois de iniciar ou encerrar uma instância 
do EC2 para que você possa executar uma ação personalizada enquanto a 
instância não estiver em serviço.

Lightsail O Amazon Lightsail é um serviço usado para iniciar e gerenciar um servidor virtual 
privado comAWS. O Lightsail oferece planos agrupados que incluem tudo o que 
você precisa para implantar um servidor virtual privado, por uma taxa mensal baixa.
See Also https://aws.amazon.com/lightsail/.

load balancer Um nome de DNS combinado com um conjunto de portas que, juntos, fornecem um 
destino para todas as solicitações previstas para seu aplicativo. Um load balancer 
pode distribuir o tráfego para várias instâncias de aplicativo em todas as Zona de 
disponibilidade (p. 1187) em uma Região (p. 1232). Os balanceadores de carga 
podem abranger várias zonas de disponibilidade dentro de umaRegião da AWS na 
qual uma instância do Amazon EC2 (p. 1201) foi lançada. Mas os balanceadores 
de carga não podem abranger várias regiões.

índice secundário local Um índice que possui a mesma chave de partição da tabela, mas uma chave de 
classificação diferente. Um índice secundário de local é um local no sentido de que 
cada partição de um índice secundário local tem a determinação de escopo para 
uma partição de tabela com o mesmo valor de chave de partição.
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See Also índice secundário local.

Amazon Location O Amazon Location Service é um serviço totalmente gerenciado que facilita para 
um desenvolvedor adicionar funcionalidades de localização, como mapas, pontos 
de interesse, geocodificação, roteamento, rastreamento e delimitação geográfica, 
aos seus aplicativos, sem sacrificar a segurança dos dados, a privacidade do 
usuário, a qualidade ou o custo dos dados.
See Also https://aws.amazon.com/location/.

nome lógico Uma sequência exclusiva, que diferencia maiúsculas e minúsculas em um
CloudFormation (p. 1191) modelo que identifica um recurso (p. 1233),
mapeamento (p. 1220), parâmetro ou saída. Em um modelo do AWS 
CloudFormation, cada parâmetro, recurso (p. 1233), propriedade, mapeamento e 
saída deve ser declarado com um nome lógico exclusivo. O nome lógico é usado 
ao desreferenciar a esses itens usando a função Ref.

Lookout for Equipment O Amazon Lookout for Equipment é um serviço de aprendizado de máquina que 
usa dados de sensores montados em equipamentos de fábrica para detectar 
comportamentos anormais para que você possa agir antes que ocorram falhas na 
máquina.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/.

Lookout for Metrics O Amazon Lookout for Metrics é um serviço de aprendizado de máquina (ML) 
que detecta e diagnostica automaticamente anomalias nos dados comerciais e 
operacionais, como uma queda repentina na receita de vendas ou nas taxas de 
aquisição de clientes.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics.

Lookout for Vision O Amazon Lookout for Vision é um serviço de aprendizado de máquina que usa 
visão computacional (CV) para encontrar defeitos em produtos industriais. O 
Amazon Lookout for Vision pode identificar componentes ausentes em um produto 
industrial, danos a veículos ou estruturas, irregularidades nas linhas de produção e 
até mesmo defeitos minúsculos em pastilhas de silício ou em qualquer outro item 
físico em que a qualidade seja importante.
See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/.

Lumberyard See O3DE.

M
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Macie O Amazon Macie é um serviço de segurança que usa machine learning para 
descobrir, classificar e proteger automaticamente dados confidenciais naAWS.
See Also http://aws.amazon.com/macie/.

Mail Transfer Agent (MTA) Software que transporta mensagens de e-mail de um computador para outro 
usando uma arquitetura cliente-servidor.

provedor de caixa de correio Uma organização que fornece serviços de hospedagem de caixa de correio de e-
mail. Às vezes, os provedores de caixa de correio são chamados de provedores 
de serviços de Internet (ISPs) (p. 1212), mesmo que forneçam apenas serviços de 
caixa de correio.

simulador de caixa de correio Um conjunto de endereços de e-mail que você pode usar para testar um aplicativo 
de envio de e-mail baseado no Amazon SES (p. 1239) sem enviar mensagens 
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para destinatários reais. Cada endereço de e-mail representa um cenário 
específico (como uma rejeição ou reclamação) e gera uma resposta típica 
específica para o cenário.

tabela de rotas principal O padrão tabela de rotas (p. 1234) que qualquer nova Amazon VPC (p. 1250)
sub-rede (p. 1244) usa para roteamento. Você pode associar uma sub-rede a uma 
tabela de rotas diferente de sua escolha. Você também pode alterar qual tabela de 
rotas é a tabela de rotas principal.

AWS Mainframe 
Modernization

AWS Mainframe Modernizationserviço é uma plataforma nativa da nuvem para 
migração, modernização, execução e operação de aplicativos de mainframe.
See Also https://aws.amazon.com/mainframe-modernization.

Managed Blockchain O Amazon Managed Blockchain é um serviço totalmente gerenciado para criar e 
gerenciar redes de blockchain escaláveis usando estruturas populares de código 
aberto.
See Also http://aws.amazon.com/managed-blockchain/.

Amazon Managed Grafana O Amazon Managed Grafana é um serviço de visualização de dados totalmente 
gerenciado e seguro que você pode usar para consultar, correlacionar e visualizar 
instantaneamente métricas operacionais, registros e rastreamentos de várias fontes 
de dados.
See Also https://aws.amazon.com/grafana/.

AWSchave gerenciada Um tipo de entrada de chave KMSAWS KMS (p. 1216).

política gerenciada Um IAM (p. 1210) independentepolítica (p. 1227) que você pode vincular 
a vários usuários (p. 1248), grupos (p. 1209) e funções (p. 1234) em seu 
IAMconta (p. 1183). As políticas gerenciadas podem ser políticasAWS gerenciadas 
(que são criadas e gerenciadas porAWS) ou políticas gerenciadas pelo cliente (que 
você cria e gerencia no seuConta da AWS).

Política gerenciada pelo AWS Um política gerenciada (p. 1219)IAM (p. 1210) criado e gerenciado peloAWS.

Amazon Managed Service for 
Prometheus

O Amazon Managed Service for Prometheus é um serviço que fornece 
monitoramento altamente disponível, seguro e gerenciado para seus contêineres.
See Also https://aws.amazon.com/prometheus/.

AWS Management Console AWS Management Consoleé uma interface gráfica para gerenciar computação, 
armazenamento e outros recursos (p. 1233) de nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/console.

portal de gerenciamento AWS Management Portal for vCenteré um serviço web para gerenciar seusAWS
recursos (p. 1233) usando o VMware vCenter. Você instala o portal como um 
plug-in do vCenter em seu ambiente do vCenter existente. Depois de instalado, 
você pode migrar VMs da VMware para o Amazon EC2 (p. 1201) e gerenciarAWS 
recursos de dentro do vCenter.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/.

manifesto Ao enviar uma solicitação de criar trabalho para uma operação de importação 
ou exportação, você descreve seu trabalho em um arquivo de texto chamado 
de manifesto. O arquivo de manifesto é um arquivo formatado em YAML que 
especifica como transferir dados entre o dispositivo de armazenamento eNuvem 
AWS o.

arquivo manifesto Amazon Machine Learning: o arquivo usado para descrever as previsões em lote. 
O arquivo manifesto relaciona cada arquivo de dados de entrada associado com 
seus resultados de previsões em lote. Ele é armazenado no local de saída do 
Amazon S3.
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mapeamento Uma maneira de adicionar valores de parâmetro condicionais a um modelo 
de CloudFormation (p. 1191). Você especifica mapeamentos na seção 
Mapeamentos opcional do modelo e recupera o valor desejado usando a função
FN::FindInMap.

marcador See token de paginação.

AWS Marketplace AWS Marketplaceé um portal na web onde parceiros qualificados comercializam 
e vendem seus softwares aosAWS clientes. AWS O Marketplace é uma loja 
de software on-line que ajuda os clientes a encontrar, comprar e começar 
imediatamente a usar o software e os serviços em que são executadosAWS.
See Also https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/.

nó principal Um processo executado em uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184)
que controla o trabalho de seus nós de core e de tarefa completos.

preço máximo O preço máximo que você paga para lançar uma ou mais Instâncias 
Spot (p. 1242). Se seu preço máximo exceder o preço atualPreço spot (p. 1242) e 
suas restrições forem atendidas, o Amazon EC2 (p. 1201) executará instâncias em 
seu nome.

taxa máxima de envio O número máximo de mensagens de e-mail que você pode enviar por segundo 
usando o Amazon SES (p. 1239).

classificação recíproca média 
em 25

Amazon Personalize (p. 1227): uma métrica de avaliação que avalia a relevância 
da recomendação mais bem classificada de um modelo. O Amazon Personalize 
calcula essa métrica usando a precisão média do modelo ao classificar a 
recomendação mais relevante entre as 25 principais recomendações em relação a 
todas as solicitações de recomendações.
See Also métricas, recomendações.

mebibyte (MiB) Uma contração do megabyte binário. Um mebibyte (MiB) é 2^20 ou 1.048.576 
bytes. Um megabyte (MB) equivale a 10 ^ 6 ou 1.000.000 bytes. 1.024 MiB é um
gibibyte (GiB) (p. 1208).

recursos de membro See recurso.

Memória DB O Amazon MemoryDB para Redis é um serviço de banco de dados em memória 
durável e compatível com o Redis, desenvolvido especificamente para aplicações 
modernas com arquiteturas de microsserviços.
See Also https://aws.amazon.com/memorydb.

ID de mensagem Amazon SES (p. 1239): um identificador exclusivo atribuído a cada mensagem de 
e-mail enviada.

Amazon SQS (p. 1242): O identificador retornado quando você enviar uma 
mensagem para uma fila.

metadados Informações sobre outros dados ou objetos. Amazon EMR (p. 1204)OsAmazon 
S3 (p. 1235) metadados na são de pares de nome e valor que descrevem o objeto. 
Incluem metadados padrão, como a data da última modificação e metadados HTTP 
padrão (por exemplo, Content-Type). Os usuários também podem especificar 
metadados personalizados no momento em que armazenam um objeto. Amazon 
EC2 (p. 1201)Os metadados incluem dados sobre umInstância do EC2 (p. 1201)
que a instância pode recuperar para determinar coisas sobre si mesma, como o 
tipo de instância ou o endereço IP.

métrica Um elemento de dados de série de tempo definido por uma combinação única 
de exatamente um namespace (p. 1222), exatamente um nome da métrica e 
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entre zero e dez dimensões. Métricas e estatísticas derivadas deles são a base de
CloudWatch (p. 1191).

nome da métrica O identificador primário de uma métrica, usado com dimensões 
anamespace (p. 1222) e opcionais.

métricas Amazon Personalize (p. 1227): Dados de avaliação que o Amazon Personalize 
gera quando você treina um modelo. Você usa métricas para avaliar o desempenho 
do modelo, visualizar os efeitos da modificação da configuração de uma solução e 
comparar resultados entre soluções que usam os mesmos dados de treinamento, 
mas foram criadas com receitas diferentes.
See Also solution, recipe.

MFA See autenticação multifator (MFA).

instância micro Um tipoInstância do EC2 (p. 1201) que é mais econômico de usar se você tiver 
picos ocasionais de alta atividade da CPU.

AWS Microservice Extractor 
for .NET

AWS Microservice Extractor for .NETé uma ferramenta de modernização assistiva 
que ajuda a reduzir o tempo e o esforço necessários para dividir aplicativos 
grandes e monolíticos executados no localNuvem AWS ou no local em serviços 
menores e independentes. Esses serviços podem ser operados e gerenciados de 
forma independente.

Migration Hub AWS Migration HubO é um serviço que fornece um único local para rastrear tarefas 
de migração entre váriasAWS ferramentas e soluções de parceiros.
See Also https://aws.amazon.com/migration-hub/.

MIME See Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

Amazon ML O Amazon Machine Learning é um serviço baseado em nuvem que cria modelos 
de aprendizado de máquina (ML) ao encontrar padrões em seus dados e usa esses 
modelos para processar novos dados e gerar previsões.
See Also http://aws.amazon.com/machine-learning/.

modelo de ML No aprendizado de máquina (ML), um modelo matemático que gera previsões 
ao encontrar padrões nos dados. O Amazon Machine Learning oferece suporte 
a três tipos de modelos de ML: classificação binária, classificação multiclasse e 
regressão. Também conhecido como um modelo preditivo.
See Also modelo de classificação binário, modelo de classificação multiclasse,
modelo de regressão.

Mobile Analytics O Amazon Mobile Analytics é um serviço para coletar, visualizar, entender e extrair 
dados de uso de aplicativos móveis em grande escala.
See Also https://aws.amazon.com/mobileanalytics.

Mobile Hub See Amplify.

AWSMobile SDK See Amplify.

Mobile SDK for Android See Amplify o Android.

Mobile SDK for iOS See Amplify iOS.

Mobile SDK for Unity O SDKAWS móvel para Unity está incluído noAWS SDK for .NET (p. 1236).

Mobile SDK for Xamarin O SDKAWS móvel para Xamarin está incluído noAWS SDK for .NET (p. 1236).

Amazon Monitron O Amazon Monitron é um end-to-end sistema que usa aprendizado de máquina 
(ML) para detectar comportamento anormal em máquinas industriais. Use o 
Amazon Monitron para implementar a manutenção preditiva e reduzir o tempo de 
inatividade não planejado.
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See Also https://aws.amazon.com/monitron/.

Amazon MQ O Amazon MQ é um serviço gerenciado de agente de mensagem para o Apache 
ActiveMQ que você pode usar para configurar e operar agentes de mensagem na 
nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/amazon-mq/.

MTA See Mail Transfer Agent (MTA).

Implantação multi-AZ Uma Instância de banco de dados (p. 1197) principal que tem uma réplica em 
espera síncrona em outra Zona de disponibilidade (p. 1187). A instância de 
banco de dados primária é sincronicamente replicada ao longo das zonas de 
disponibilidade para a réplica em espera.

modelo de classificação 
multiclasse

Um modelo de Machine Learning para prever valores que pertencem a um conjunto 
predefinido e limitado de valores permitidos. Por exemplo, “Este produto é um livro, 
filme ou roupas?”

autenticação multifator (MFA) Um recurso Conta da AWS (p. 1183)de segurança opcional. Depois de habilitar 
oAWS MFA, você deve fornecer um código de uso único de seis dígitos, além 
de suas credenciais de login sempre que acessarAWS páginas da Web seguras 
ouAWS Management Console (p. 1219) o. Você obtém esse código de uso único 
de um dispositivo de autenticação que fica em seu poder.
See Also https://aws.amazon.com/mfa/.

multipart upload Um recurso que você pode usar para carregar um único objeto como um conjunto 
de partes.

Multipurpose Internet Mail 
Extensions (MIME)

Um padrão da Internet que estende o protocolo de e-mail para incluir texto não 
ASCII e elementos não textuais, como anexos.

Multitool Um aplicativo em cascata que fornece uma interface de linha de comando simples 
para o gerenciamento de grandes conjuntos de dados.

atributo multi-valor Um atributo com mais de um valor.

Amazon MWAA O Amazon Managed Workflows for Apache Airflow é um serviço de orquestração 
gerenciado para o Apache Airflow para auxiliar na configuração e operação de end-
to-end data pipelines na nuvem em escala.
See Also https://aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache - fluxo de ar.

N
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

namespace Um contêiner abstrato que fornece o contexto para os itens (nomes ou termos 
técnicos ou palavras) que contém, e permite a desambiguidade de itens que 
residem em diferentes namespaces.

NAT Conversão de endereço de rede. Uma estratégia de mapeamento de um ou mais 
endereços IP para outro enquanto pacotes de dados estão em trânsito através de 
um dispositivo de roteamento de tráfego. Isso é usado comumente para restringir 
a comunicação da Internet a instâncias privadas, permitindo, ao mesmo tempo, o 
tráfego de saída.
See Also Conversão de endereço de rede e conversão de protocolo, gateway NAT,
Instância do NAT.
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gateway NAT UmNAT (p. 1222) dispositivo, gerenciado porAWS, que realiza a tradução de 
endereços de rede de forma privadasub-rede (p. 1244), para proteger o tráfego 
de entrada da Internet. Um gateway NAT usa NAT e conversão de endereços de 
porta.
See Also Instância do NAT.

Instância do NAT Um dispositivo NAT (p. 1222), configurado por um usuário, que realiza a 
conversão de endereços de rede em uma Amazon VPC (p. 1250) pública sub-
rede (p. 1244) para proteger o tráfego de entrada da Internet.
See Also gateway NAT.

Neptune O Amazon Neptune é um serviço gerenciado de banco de dados de grafos que 
você pode usar para criar e executar aplicações que trabalham com conjuntos 
de dados altamente conectados. O Neptune suporta as populares linguagens de 
consulta gráfica Apache TinkerPop Gremlin e o SPARQL do W3C, permitindo 
que você crie consultas que naveguem com eficiência em conjuntos de dados 
altamente conectados.
See Also https://aws.amazon.com/neptune/.

network ACL Uma camada de segurança opcional que atua como um firewall para controlar o 
tráfego de entrada e saída de uma sub-rede (p. 1244). Você pode associar várias 
sub-redes com uma única ACL (p. 1182) de rede, mas uma sub-rede pode ser 
associado a apenas uma network ACL por vez.

Conversão de endereço de 
rede e conversão de protocolo

(NAT (p. 1222)-PT) Um protocolo de Internet padrão definido em RFC 2766.
See Also Instância do NAT, gateway NAT.

Network Firewall AWS Network Firewallé um serviço gerenciado que implanta proteções de rede 
essenciais para todas as Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs).
See Also https://aws.amazon.com/network-firewall.

processador de n-gram Um processador que executa transformações de n-gram.
See Also transformação de n-gram.

transformação de n-gram Amazon Machine Learning: uma transformação que auxilia na análise de 
sequências de texto. Uma transformação de n-gram assume uma variável de 
texto como strings de entrada e saídas deslizando uma janela de n palavras 
de tamanho, em que n é especificado pelo usuário, no texto, e que emite cada 
string de palavras de n tamanho e todos os tamanhos menores. Por exemplo, 
especificar a transformação de n-gram com tamanho de janela = 2, retorna todas 
as combinações de duas palavras e todas as palavras isoladas.

NICE Desktop Cloud 
Visualization

Uma tecnologia de visualização remota para conectar usuários com segurança a 
aplicativos 3D que usam muitos gráficos hospedados em um servidor remoto de 
alto desempenho.

Nimble Studio O Amazon Nimble Studio é um serviço deAWS nuvem gerenciado para estúdios 
criativos produzirem efeitos visuais, animação e conteúdo interativo, desde o 
storyboard até o resultado final.
See Also https://aws.amazon.com/nimble-studio/.

nó OpenSearch Serviço (p. 1224): Uma OpenSearch instância. Um nó pode ser uma 
instância de dados ou uma instância dedicada principal.
See Also nó principal dedicado.

NoEcho Uma propriedade de parâmetros de CloudFormation (p. 1191) que impede a 
emissão de maneira diferente de relatório padrão de nomes e valores de um 
parâmetro modelo. Declarar a propriedade NoEcho faz com que o valor do 
parâmetro seja mascarado com asteriscos no relatório pelo comando cfn-
describe-stacks.
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ganho cumulativo com 
desconto normalizado (NCDG) 
em K (5/10/25)

Amazon Personalize (p. 1227): uma métrica de avaliação que informa sobre a 
relevância das recomendações altamente classificadas do seu modelo, em que K 
é um tamanho de amostra de 5, 10 ou 25 recomendações. O Amazon Personalize 
calcula isso atribuindo peso às recomendações com base em sua posição em uma 
lista classificada, em que cada recomendação é descontada (com um peso menor) 
por um fator dependente de sua posição. O ganho cumulativo com desconto 
normalizado em K pressupõe que as recomendações mais baixas em uma lista são 
menos relevantes do que as recomendações no topo da lista.
See Also métricas, recomendações.

NoSQL Sistemas de banco de dados não relacional que são altamente disponíveis, 
escaláveis e otimizados para alto desempenho. Em vez do modelo relacional, 
os bancos de dados NoSQL (por exemploDynamoDB (p. 1200)) usam modelos 
alternativos para o gerenciamento de dados, como pares de chave-valor ou 
armazenamento de documentos.

objeto nulo Um objeto nulo é aquele cujo ID de versão é nulo. O Amazon S3 (p. 1235)
adiciona um objeto nulo a um bucket (p. 1188) quando o versionamento (p. 1249)
para esse bucket for suspenso. É possível ter somente um objeto nulo para cada 
chave em um bucket.

número de passagens O número de vezes que você permite que o Amazon Machine Learning use os 
mesmos registros de dados para treinar um modelo de aprendizado de máquina.

U
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

O3DE O Open 3D Engine (sucessor do Amazon Lumberyard) é um mecanismo de 
desenvolvimento 3D de código aberto para criar jogos e simulações. O O3DE é 
licenciado sob o Apache 2.0 e mantido por uma comunidade de colaboradores, 
incluindo a Amazon.
See Also https://www.o3de.org/, https://aws.amazon.com/lumberyard/, https://
docs.aws.amazon.com/lumberyard/.

objeto Amazon S3 (p. 1235): O tipo de entidade fundamental armazenado no Amazon 
S3. Os objetos consistem em metadados e dados de objeto. A porção de dados é 
opaca para o Amazon S3.

CloudFront (p. 1191): qualquer entidade que possa ser atendida pelo HTTP ou 
uma versão do RTMP.

observação Amazon Machine Learning: uma única instância de dados que o Amazon Machine 
Learning (Amazon ML) usa para treinar um modelo de aprendizado de máquina 
como prever ou gerar uma previsão. Cada linha em um arquivo de dados de 
entrada do Amazon ML é uma observação.

instância sob demanda Uma opção de preço do Amazon EC2 (p. 1201) que cobra pela capacidade de 
computação por hora ou segundo (mínimo de 60 segundos) sem compromisso de 
longo prazo.

Abra o motor 3D See O3DE.

OpenSearch Serviço O Amazon OpenSearch Service é um serviçoAWS gerenciado para implantação, 
operação e escalabilidade OpenSearch, um mecanismo de pesquisa e análise 
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de código aberto, noNuvem AWS. O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch 
Service) também oferece opções de segurança, alta disponibilidade, durabilidade 
de dados e acesso direto à OpenSearch API.
See Also https://aws.amazon.com/elasticsearch-service.

operação Uma função da API. Também chamada de uma ação.

OpsWorks AWS OpsWorksé um serviço de gerenciamento de configuração que ajuda você 
a usar o Chef para configurar e operar grupos de instâncias e aplicativos. Você 
pode definir a arquitetura do aplicativo e a especificação de cada componente, 
incluindo instalação de pacotes, configuração de software e recursos (p. 1233)
como armazenamento. Você pode automatizar tarefas com base em eventos de 
tempo, carga ou ciclo de vida.
See Also https://aws.amazon.com/opsworks/.

bloqueio otimista Uma estratégia para garantir que um item que você deseja atualizar não 
foi modificado por outras pessoas antes de você executar a atualização. 
PoisDynamoDB (p. 1200), o suporte otimista de bloqueio é fornecido pelosAWS 
SDKs.

organização Organizações (p. 1225): Uma entidade que você cria para consolidar e gerenciar 
suaContas da AWS. Uma organização tem uma conta de gerenciamento primária 
com zero ou mais contas-membro.

unidade organizacional Organizações (p. 1225): um contêiner para contas dentro de uma raiz (p. 1234) de 
uma organização. Uma unidade organizacional (UO) pode conter outras OUs.

Organizações AWS OrganizationsO é um serviço de gerenciamento de contas que você pode 
usar para consolidar váriasContas da AWS em uma só organização, que você cria 
e gerencia centralmente.
See Also https://aws.amazon.com/organizations/.

origin access identity Também chamado de OAI. Ao usar CloudFront a Amazon (p. 1191) para fornecer 
conteúdo com umAmazon S3 (p. 1235)bucket (p. 1188) como origem, uma 
identidade virtual que você usa para exigir que os usuários acessem seu conteúdo 
por meio de CloudFront URLs em vez de URLs do Amazon S3. Normalmente 
usado com CloudFront conteúdo privado (p. 1229).

servidor de origem O Amazon S3 (p. 1235) bucket (p. 1188) ou origem personalizada que 
contém a versão original definitiva do conteúdo que você distribui através do
CloudFront (p. 1191).

ambiente original As instâncias em um grupo de implantação no início de uma implantação 
CodeDeploy azul/verde.

transformação de OSB Transformação de Orthogonal sparse bigrams. No aprendizado de máquina, uma 
transformação que auxilia na análise de cadeias de texto e que é uma alternativa 
à transformação de n-gramas. As transformações de OSB são geradas movendo a 
janela de n palavras de tamanho sobre o texto e emitindo cada par de palavras que 
inclui a primeira palavra na janela.
See Also transformação de n-gram.

OU See unidade organizacional.

Outposts AWS OutpostsO é um serviço totalmente gerenciadoAWS que estende aAWS 
infraestrutura, os serviços, as APIs e as ferramentas da para datacenters locais e 
locais periféricos. UseAWS Outposts para cargas de trabalho e dispositivos que 
exigem acesso de baixa latência a sistemas locais, processamento de dados local, 
residência de dados e migração de aplicativos com interdependências de sistemas 
locais.
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See Also https://aws.amazon.com/outposts.

local de saída Amazon Machine Learning: um local do Amazon S3 onde os resultados de uma 
previsão em lote são armazenados.

F
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

paginação O processo de resposta a uma solicitação de API retornando uma grande lista de 
registros em pequenas partes separadas. A paginação pode ocorrer nas seguintes 
situações:

• O cliente define o número máximo de registros gerados retornados para um valor 
abaixo do número total de registros.

• O serviço tem um número máximo padrão de registros retornados que é menor 
do que o número total de registros.

Quando uma resposta de API é paginada, o serviço envia um subconjunto da lista 
grande de registros e um token de paginação, que indica que há mais registros 
disponíveis. O cliente inclui esse token de paginação em uma solicitação de API 
subsequente, e o serviço responde com o próximo subconjunto de registros. Isso 
continua até que o serviço responde com um subconjunto de registros e sem token 
de paginação, indicando que todos os registros foram enviados.

token de paginação Um marcador que indica que uma resposta da API contém um subconjunto de uma 
lista de registros maior. O cliente pode retornar este marcador em uma solicitação 
de API subsequente para recuperar o próximo subconjunto de registros até que 
o serviço responde com um subconjunto de registros e sem token de paginação, 
indicando que todos os registros foram enviados.
See Also paginação.

AMI paga E emImagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) que você vende para outros 
usuários do Amazon EC2 (p. 1201)AWS Marketplace (p. 1220).

AWS Panorama AWS Panoramaé um kit de desenvolvimento de software e software (SDK) de 
aprendizado de máquina (ML) que as organizações podem usar para levar a visão 
computacional (CV) às câmeras locais para fazer previsões localmente.
See Also https://aws.amazon.com/panorama.

AWS ParallelCluster AWS ParallelClusteré uma ferramenta de gerenciamento de clusters de código 
abertoAWS compatível que ajuda você a implantar e gerenciar clusters de 
computação de alto desempenho (HPC) noNuvem AWS.

virtualização paravirtual See virtualização PV.

parte Uma porção contígua dos dados do objeto em uma solicitação de carregamento de 
várias partes.

chave de partição Uma chave primária simples composta por um único atributo (também conhecida 
como um atributo de hash).
See Also chave primária, chave de classificação.

PAT Conversão de endereços de porta.
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pebibyte (PiB) Contração de peta binário byte, um pebibyte corresponde a 2 ^ 50 ou 
1.125.899.906.842.624 bytes. Um petabyte (PB) equivale a 10 ^ 15 ou 
1.000.000.000.000.000 bytes. 1.024 PiB é um exbibyte (EiB) (p. 1205).

período See período de amostragem.

permissão Uma declaração em uma política (p. 1227) que permite ou nega o acesso a 
um determinado recurso (p. 1233). Você pode declarar qualquer permissão da 
seguinte maneira: “A tem permissão para realizar B para C.” Por exemplo, Jane (A) 
tem permissão para ler mensagens (B) da fila Amazon SQS (p. 1242) de John (C). 
Sempre que Jane envia uma solicitação ao Amazon SQS para usar a fila de John, 
o serviço verificará se ela tem permissão. Ele também verifica se a solicitação 
cumpre as condições que João estabeleceu para a permissão.

armazenamento persistente Uma solução de armazenamento de dados em que os dados permanecem 
intactos até serem excluídos. As opções incluídas AWS (p. 1184)incluem:Amazon 
S3 (p. 1235), Amazon RDS (p. 1231) e outros serviços.DynamoDB (p. 1200)

Amazon Personalize O Amazon Personalize é um serviço de inteligência artificial para criar 
recomendações individualizadas de produtos e conteúdos.
See Also https://aws.amazon.com/personalize/.

Receitas 
PERSONALIZED_RANKING

Amazon Personalize (p. 1227): Receitas que fornecem recomendações de itens 
em ordem de classificação com base no interesse previsto para um usuário.
See Also recipe, recomendações, receita de classificação personalizada, receita 
que conta a popularidade.

receita de classificação 
personalizada

Amazon Personalize (p. 1227): uma receita PERSONALIZED_RANKING que 
classifica uma coleção de itens que você fornece com base no nível de interesse 
previsto para um usuário específico. Use a receita de classificação personalizada 
para criar listas selecionadas de itens ou resultados de pesquisa ordenados que 
são personalizados para um usuário específico.
See Also recipe, Receitas PERSONALIZED_RANKING.

nome físico Um rótulo único que a CloudFormation (p. 1191) atribui a cada recurso (p. 1233)
ao criar uma pilha (p. 1242). Alguns comandos do AWS CloudFormation aceitam o 
nome físico como um valor com o parâmetro --physical-name.

Amazon Pinpoint O Amazon Pinpoint é um serviço de comunicação multicanal que ajuda as 
organizações a enviar conteúdo direcionado e oportuno por meio de SMS, e-mail, 
notificações push móveis, mensagens de voz e canais no aplicativo.
See Also https://aws.amazon.com/pinpoint.

pipeline CodePipeline (p. 1193): uma estrutura de fluxo de trabalho que define a maneira 
como as alterações de software passam pelo processo de liberação.

texto não criptografado Informações que não foram criptografadas (p. 1204), ao contrário de texto 
cifrado (p. 1190).

política IAM (p. 1210): um documento que define permissões que se aplicam a um 
usuário, grupo ou função; as permissões, por sua vez, determinam o que os 
usuários podem fazer emAWS. Uma política normalmente permite (p. 1184)
o acesso a ações específicas e, opcionalmente, pode conceder que as ações 
sejam permitidas para recursos (p. 1233) específicos, como instâncias ouAmazon 
S3 (p. 1235)buckets (p. 1188) do EC2 (p. 1201). As políticas também podem 
acessar o negar (p. 1198) explicitamente.

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1201): um objeto que armazena as informações 
necessárias para iniciar ou encerrar instâncias de um grupo de Auto Scaling. A 
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execução da política faz com que as instâncias sejam iniciadas ou encerradas. 
Você pode configurar umalarme (p. 1183) para invocar uma política de Auto 
Scaling.

gerador de política Uma ferramenta no IAM (p. 1210)AWS Management Console (p. 1219) que ajuda 
você a criar umpolítica (p. 1227) selecionando elementos de listas de opções 
disponíveis.

simulador de política Uma ferramenta no IAM (p. 1210)AWS Management Console (p. 1219) que ajuda 
você a testar e solucionar problemas de políticas (p. 1227) para que você possa 
ver seus efeitos em cenários do mundo real.

validador de política Uma ferramenta no IAM (p. 1210)AWS Management Console (p. 1219) que 
analisa as políticas (p. 1227) de controle de acesso do IAM existentes para 
garantir que estejam em conformidade com a gramática de política do IAM.

Amazon Polly O Amazon Polly é um serviço text-to-speech (TTS) que transforma texto em fala 
humana com som natural. O Amazon Polly fornece dezenas de vozes realistas em 
um amplo conjunto de idiomas para que você possa criar aplicativos de fala que 
funcionam em muitos países diferentes.
See Also https://aws.amazon.com/polly/.

receita que conta a 
popularidade

Amazon Personalize (p. 1227): uma receita de USER_PERSONALIZATION que 
recomenda os itens que tiveram mais interações com usuários exclusivos.
See Also recipe, Receitas de USER_PERSONALIZATION.

Mobile Assistant for .NET O Porting Assistant for.NET é um analisador de compatibilidade que reduz o 
esforço manual necessário para portar aplicativos do Microsoft.NET Framework 
para o.NET Core de código aberto.

precisão em K (5/10/25) Amazon Personalize (p. 1227): uma métrica de avaliação que mostra a relevância 
das recomendações do seu modelo com base em um tamanho de amostra de K 
(5, 10 ou 25) recomendações. O Amazon Personalize calcula essa métrica com 
base no número de recomendações relevantes das K principais recomendações, 
divididas por K, em que K é 5, 10 ou 25.
See Also métricas, recomendações.

prefix See job prefix.

Premium Support Um canal one-on-one de suporte de resposta rápida queAWS os clientes podem 
assinar para obter suporte aos serviços deAWS infraestrutura.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

URL pre-signed Um endereço da Web que usa autenticação por query string (p. 1230).

chave primária Um ou dois atributos que identificam de maneira exclusiva cada item em uma 
tabela de DynamoDB (p. 1200) tabela, para que uma chave não possa pertencer a 
dois itens.
See Also chave de partição, chave de classificação.

fragmento principal See estilhaço.

principal O user (p. 1248), serviço ou conta (p. 1183) que recebe permissões que são 
definidas em uma política (p. 1227). O principal é A na declaração "A tem 
permissão para realizar B para C".

AWS Private CA AWS Private Certificate Authorityé um serviço de autoridade de certificação privada 
hospedado para emitir e revogar certificados (p. 1190) digitais privados.
See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/.
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conteúdo privado Ao usar CloudFront a Amazon (p. 1191) para fornecer conteúdo com umAmazon 
S3 (p. 1235)bucket (p. 1188) como origem, um método de controlar o acesso ao 
seu conteúdo exigindo que os usuários usem URLs assinados. URLs assinados 
podem restringir o acesso do usuário com base na data e hora atuais, nos 
endereços IP de origem das solicitações ou em ambos.

endereço IP privado Um endereço numérico privado (por exemplo, 192.0.2.44) que dispositivos em rede 
usam para se comunicar entre si usando o Internet Protocol (IP). Cada umInstância 
do EC2 (p. 1201) recebe dois endereços IP no lançamento, que são mapeados 
diretamente entre si por meio da tradução de endereços de rede (NAT (p. 1222)): 
um endereço privado (seguindo a RFC 1918) e um endereço público. Exceção: as 
instâncias iniciadas no Amazon VPC (p. 1250) recebem somente um endereço IP 
privado.

sub-rede privada AAmazon VPC (p. 1250)sub-rede (p. 1244) cujas instâncias não podem ser 
acessadas pela Internet.

código do produto Um identificador fornecido porAWS quando você envia um produto paraAWS 
Marketplace (p. 1220).

properties See propriedade de recurso.

regra de propriedade Um padrão de marcação compatível com JSON (p. 1215) para declaração 
de propriedades, mapeamentos e valores de saída em um modelo de
CloudFormation (p. 1191).

IOPS provisionadas Uma opção de armazenamento que oferece desempenho de E/S rápido, previsível 
e consistente. Quando você especifica uma taxa de IOPS ao criar uma instância de 
banco de dados, o Amazon RDS (p. 1231) provisiona essa taxa de IOPS durante a 
vida útil da instância de banco de dados.

pseudoparâmetro Uma configuração predefinida (por exemplo,AWS:StackName) que pode ser usada 
emCloudFormation (p. 1191) modelos sem precisar declará-los. Você pode usar 
pseudoparâmetros em qualquer lugar em que seja possível usar um parâmetro 
normal.

AMI pública EImagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) que todos Contas da 
AWS (p. 1183)tenham permissão para lançar.

conjunto de dados público Uma grande coleção de informações públicas que podem ser perfeitamente 
integradas aos aplicativos baseados noNuvem AWS. A Amazon armazena 
conjuntos de dados públicos sem nenhum custo para a comunidade e, assim 
como outrosServiços da AWS, os usuários pagam apenas pela computação e 
pelo armazenamento que usam para seus próprios aplicativos. Atualmente, esses 
conjuntos de dados incluem dados do Projeto Genoma Humano, do Censo dos 
EUA, da Wikipedia e de outras fontes.
See Also https://aws.amazon.com/publicdatasets.

endereço IP público Um endereço numérico público (por exemplo, 192.0.2.44) que dispositivos em 
rede usam para se comunicarem entre si usando o Internet Protocol (IP). Cada 
umInstância do EC2 (p. 1201) recebe dois endereços IP no lançamento, que 
são mapeados diretamente entre si por meio da Network Address Translation 
(NAT (p. 1222)): um endereço privado (seguindo a RFC 1918) e um endereço 
público. Exceção: as instâncias iniciadas no Amazon VPC (p. 1250) recebem 
somente um endereço IP privado.

sub-rede pública Uma sub-rede (p. 1244) cujas instâncias podem ser acessadas pela Internet.

virtualização PV A virtualização paravirtual permite que VMs convidadas sejam executadas 
em sistemas hospedeiros que não têm extensões de suporte especiais para 
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virtualização completa de hardware e CPU. Como os convidados fotovoltaicos 
executam um sistema operacional modificado que não usa emulação de hardware, 
eles não podem fornecer recursos relacionados ao hardware, como rede 
aprimorada ou suporte à GPU.
See Also virtualização de HVM.

Q
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Amazon QLDB O Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) é um banco de dados 
de contabilidade totalmente gerenciado que fornece um log de transações 
transparente, imutável e criptograficamente verificável de propriedade de uma 
autoridade central confiável.
See Also https://aws.amazon.com/qldb.

transformação de 
agrupamento de quartil

Amazon Machine Learning: um processo que usa duas entradas, uma variável 
numérica e um parâmetro chamado número de compartimento, e gera uma 
variável categórica. As transformações de agrupamento de quartis descobrem não 
linearidades em uma distribuição da variável, permitindo que o modelo de Machine 
Learning aprenda a separar valores relevantes de partes da distribuição da variável 
numérica.

Query Um tipo de serviço da web que geralmente usa apenas o método GET ou POST 
HTTP, e uma string de consulta com parâmetros na URL.
See Also REST.

autenticação por query string UmAWS recurso que você pode usar para colocar as informações 
de autenticação na string de consulta de solicitação HTTP em vez de 
noAuthorization cabeçalho, que fornece acesso baseado em URL aos objetos 
em umbucket (p. 1188).

fila Uma sequência de mensagens ou trabalhos que são mantidos no armazenamento 
temporário aguardando transmissão ou processamento.

URL da fila Um endereço da web que identifica uma fila de maneira exclusiva.

QuickSight QuickSight O Amazon é um serviço de análise de negócios rápido na nuvem que 
você pode usar para criar visualizações, realizar análises e obter rapidamente 
insights de seus dados.
See Also https://aws.amazon.com/quicksight/.

quota O valor máximo para seus recursos, ações e itens em suaConta da AWS

R
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

AWS RAM AWS Resource Access Manageré um serviço da web queAWS os clientes podem 
usar para compartilharAWS recursos com segurança com qualquer pessoaConta 
da AWS ou dentro de sua organização.
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See Also https://aws.amazon.com/ram.

range GET Uma solicitação que especifica um intervalo de bytes de dados a serem obtidos 
para download. Se um objeto for grande, você pode dividir um download em 
unidades menores enviando várias solicitações de range GET que especifiquem 
um intervalo de bytes diferentes para GET.

e-mail bruto Um tipo de solicitação de sendmail com a qual você pode especificar tipos de 
cabeçalhos de e-mail e MIME.

Amazon RDS O Amazon Relational Database Service é um serviço da Web que facilita a 
configuração, operação e escalabilidade de um banco de dados relacional na 
nuvem. Ele fornece capacidade econômica e redimensionável para um banco de 
dados relacional padrão do setor e gerencia tarefas comuns de administração de 
banco de dados.
See Also https://aws.amazon.com/rds.

réplica de leitura Amazon RDS (p. 1231): uma cópia ativa de outra instância de banco de dados. 
Todas as atualizações para os dados na instância de banco de dados de origem 
são replicadas para a réplica de leitura da instância de banco de dados usando o 
recurso de replicação integrado do MySQL 5.1.

previsões em tempo real Amazon Machine Learning: previsões geradas de forma síncrona para observações 
de dados individuais.
See Also previsão em lote.

receipt handle Amazon SQS (p. 1242): um identificador que você recebe quando recebe uma 
mensagem da fila. Esse identificador é necessário para excluir uma mensagem da 
fila ou ao alterar um tempo de espera de visibilidade da mensagem.

receptor A entidade que consiste em sistemas de rede, softwares e políticas que gerenciam 
a entrega de e-mail para um destinatário (p. 1231).

recipe Amazon Personalize (p. 1227): Um algoritmo Amazon Personalize pré-
configurado para prever os itens com os quais um usuário interage (para 
receitas de PERSONALIZAÇÃO DE USUÁRIO) ou calcular itens semelhantes 
a itens específicos nos quais um usuário demonstrou interesse (para receitas 
RELACIONED_ITEMS) ou classificar uma coleção de itens que você fornece 
com base no interesse previsto para um usuário específico (para receitas 
PERSONALIZED_RANKING).
See Also Receitas de USER_PERSONALIZATION, Receitas de RELATED_ITEMS,
Receitas PERSONALIZED_RANKING.

destinatário Amazon SES (p. 1239): a pessoa ou entidade que recebe uma mensagem de e-
mail. Por exemplo, uma pessoa mencionada no campo "Para" de uma mensagem.

recomendações Amazon Personalize (p. 1227): Uma lista de itens com os quais o Amazon 
Personalize prevê que um usuário interaja. Dependendo da receita do Amazon 
Personalize usada, as recomendações podem ser uma lista de itens (com 
receitas USER_PERSONALIZATION e receitas RELATED_ITEMS) ou uma 
classificação de uma coleção de itens que você forneceu (com receitas 
PERSONALIZED_RANKING).
See Also recipe, campanha, versão da solução, Receitas de 
USER_PERSONALIZATION, Receitas de RELATED_ITEMS, Receitas 
PERSONALIZED_RANKING.

Redis Um armazém de estrutura de dados de key-value na memória, rápido e de código 
aberto. O Redis é fornecido com um conjunto de estruturas versáteis de dados 
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na memória, onde você pode criar uma série de aplicativos personalizados com 
facilidade.

Amazon Redshift O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse em escala de petabytes 
totalmente gerenciado na nuvem. Com o Amazon Redshift, você pode analisar 
seus dados usando suas ferramentas de business intelligence existentes.
See Also https://aws.amazon.com/redshift/.

referência Um meio de inserir uma propriedade de umaAWSrecurso (p. 1233) na outra. Por 
exemplo, você pode inserir umagrupo de segurança (p. 1238) propriedade do 
Amazon EC2 (p. 1201) em um recurso do Amazon RDS (p. 1231).

Região Um conjunto denominado deAWS recursos (p. 1233) da que está na 
mesma área geográfica. Uma região compreende pelo menos três zonas de 
disponibilidade (p. 1187).

modelo de regressão Amazon Machine Learning: instruções pré-formatadas para transformações de 
dados comuns que ajustam o desempenho do modelo de aprendizado de máquina.

modelo de regressão Um tipo de modelo de Machine Learning que prevê um valor numérico, como o 
preço de compra exato de uma casa.

regularização Um parâmetro de Machine Learning (ML), que você pode ajustar para obter maior 
qualidade de modelos de ML. A regularização ajuda a evitar que modelos de 
ML memorizem exemplos de dados de treinamento em vez de aprender como 
generalizar os padrões que ele detecta (chamado de overfitting). Quando os dados 
de treinamento estão sobreajustados, o modelo de ML funciona bem nos dados de 
treinamento, mas não funciona bem nos dados de avaliação ou em novos dados.

Amazon Rekognition O Amazon Rekognition é um serviço de aprendizado de máquina que identifica 
objetos, pessoas, textos, cenas e atividades, incluindo conteúdo impróprio, 
em arquivos de imagem ou vídeo. Com os rótulos personalizados do Amazon 
Rekognition, você pode criar um modelo de ML personalizado que detecta objetos 
e cenas específicos da sua empresa em imagens.
See Also https://aws.amazon.com/rekognition/.

Receitas de 
RELATED_ITEMS

Amazon Personalize (p. 1227)Receitas que recomendam itens semelhantes a um 
item específico, como a receita item-to-item (SIMS).
See Also recipe, item-to-item receita de semelhanças (SIMS).

ambiente de substituição As instâncias em um grupo de implantação após a implantação CodeDeploy azul/
verde.

fragmento de réplica See estilhaço.

caminho de resposta O endereço de e-mail para o qual uma resposta de e-mail é enviada. Isto é 
diferente do caminho de retorno (p. 1234).

transferência de estado 
representacional

See REST.

reputação 1. Uma métrica do Amazon SES (p. 1239), baseada em fatores que podem incluir
devoluções (p. 1188), reclamações (p. 1193) e outras métricas, sobre se um 
cliente está enviando e-mails de alta qualidade.

2. Uma medida de confiança, conforme julgado por umaprovedor de serviços de 
internet (ISP) (p. 1212) ou outra entidade, de que o endereço IP do qual eles estão 
recebendo e-mails não é a fontespam (p. 1241).

solicitante A pessoa (ou aplicativo) que envia uma solicitaçãoAWS para realizar uma ação 
específica. AoAWS receber uma solicitação, ele primeiro avalia as permissões do 
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solicitante para determinar se ele tem permissão para realizar a ação da solicitação 
(se aplicável, para a solicitadarecurso (p. 1233)).

Pagamento pelo solicitante Um recurso do Amazon S3 (p. 1235) que permite que um proprietário do 
bucket (p. 1189) especifique que qualquer pessoa que solicite acesso a objetos em 
um bucket (p. 1188) específico deve pagar os custos de transferência de dados e 
da solicitação.

reserva Uma coleção de instâncias do EC2 (p. 1201) foi iniciada como parte da mesma 
solicitação de execução. Isso não deve ser confundido com umReserved 
Instance (p. 1233).

Reserved Instance Uma opção de preço para instâncias do EC2 (p. 1201) que desconta a 
taxa de uso sob demanda (p. 1224) para instâncias que atendem aos 
parâmetros especificados. Os clientes pagam por todo o período da instância, 
independentemente de como eles a usam.

Marketplace de instâncias 
reservadas

Uma troca on-line que correlaciona vendedores que têm capacidade reservada de 
que não são mais necessárias a compradores que desejam adquirir capacidade 
adicional. As instâncias reservadas (p. 1233) que você compra de terceiros têm 
menos que um período de vigência padrão completo e podem ser vendidas a 
preços iniciais diferentes. As taxas de uso ou recorrentes são as mesmas que 
as taxas definidas quando o conjunto de instâncias reservadas foi adquirido 
originalmente. Os períodos de vigência completos daAWS são de um ano ou três 
anos.

AWS Resilience Hub AWS Resilience Huboferece um local central para definir, validar e monitorar a 
resiliência do seuAWS aplicativo. Ele ajuda você a proteger seus aplicativos contra 
interrupções e reduzir os custos de recuperação para otimizar a continuidade dos 
negócios e ajudar a atender aos requisitos normativos e de conformidade.
See Also https://aws.amazon.com/resilience-hub.

recurso Uma entidade com a qual os usuários podem trabalharAWS, como 
anInstância do EC2 (p. 1201), umaDynamoDB (p. 1200) tabela, 
anAmazon S3 (p. 1235)bucket (p. 1188), um usuário do IAM (p. 1210) ou 
umOpsWorks (p. 1225)pilha (p. 1242).

Grupos de recursos AWS Resource GroupsO é um serviço da Web queAWS os clientes podem usar 
para gerenciar e automatizar tarefas em um grande número de recursos de uma só 
vez.
See Also AWS Resource Groups.

Nome do recurso da Amazon 
(ARN)

O nome do recurso da Amazon é uma forma padronizada de se referir a 
umAWSrecurso (p. 1233) (por exemplo,arn:aws:iam::123456789012:user/
division_abc/subdivision_xyz/Bob).

propriedade de recurso Um valor necessário ao incluir umAWSrecurso (p. 1233) em 
umCloudFormation (p. 1191)pilha (p. 1242). Cada recurso pode ter uma ou mais 
propriedades associadas a ele. Por exemplo, umAWS::EC2::Instance recurso 
pode ter umaUserData propriedade. Em um modelo de AWS CloudFormation os 
recursos deve, declarar uma seção de propriedades, mesmo se o recurso não tem 
propriedades.

registro de recurso Também denominado conjunto de registros de recursos. Os elementos de 
informações fundamentais no Domain Name System (DNS).
See Also Domain Name System on Wikipedia.

REST Transferência de estado representacional. A arquitetura simples sem estado que 
é executada geralmente por HTTPS/TLS. O REST enfatiza que os recursos têm 
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identificadores exclusivos e hierárquicos (URIs), são representados por tipos de 
mídia comuns (como HTML, XML ouJSON (p. 1215)) e que as operações nos 
recursos são predefinidas ou podem ser detectadas dentro do tipo de mídia. Na 
prática, isto geralmente resulta em um número limitado de operações.
See Also Query, WSDL, SOAP.

serviço web RESTful Também conhecido como RESTful API. Um serviço web que segue as 
restrições de arquitetura do REST (p. 1233). As operações da API devem usar 
métodos HTTP explicitamente, expor URIs hierárquicos e transferir XML ou 
ambos.JSON (p. 1215)

retorno ativado CloudSearch (p. 1191): uma opção de campo de índice que permite que os valores 
do campo sejam retornados nos resultados da pesquisa.

caminho de retorno O endereço de e-mail para o qual o e-mail devolvido é retornado. O caminho de 
retorno é especificado no cabeçalho do e-mail original. Isto é diferente do caminho 
de resposta (p. 1232).

revisão CodePipeline (p. 1193): uma alteração feita em uma fonte configurada em 
uma ação de origem, como uma confirmação por push em umGitHub (p. 1208)
repositório ou uma atualização em um arquivo em um versionadoAmazon 
S3 (p. 1235)bucket (p. 1188).

AWS RoboMaker AWS RoboMakeré um serviço de simulação baseado em nuvem que os 
desenvolvedores de robótica usam para executar, escalar e automatizar a 
simulação sem gerenciar nenhuma infraestrutura.
See Also https://aws.amazon.com/robomaker.

função Uma ferramenta para dar acesso temporário aosAWS recursos (p. 1233) em seu
Conta da AWS (p. 1183).

reversão O retorno a um estado anterior após a falha para criar um objeto, como
CloudFormation (p. 1191) pilha (p. 1242). Todos os recursos (p. 1233)
associados à falha são excluídos durante a reversão. Para o AWS CloudFormation, 
esse comportamento pode ser substituído usando a opção --disable-rollback
na linha de comando.

raiz Organizações (p. 1225): um contêiner pai para as contas na sua organização. Se 
você aplicar uma política de controle de serviço (p. 1239) à raiz, ele será aplicação 
aplica a cada unidade organizacional (p. 1225) e conta na organização.

credenciais de raiz Informações de autenticação associadas ao Conta da AWS (p. 1183)proprietário.

volume do dispositivo raiz Um volume (p. 1250) que contém a imagem usada para inicializar o
instância (p. 1212) (também conhecido como dispositivo raiz). Se você executou 
a instância a partir de uma AMI (p. 1184) equipada pelo armazenamento de 
instâncias (p. 1212), este é um volume (p. 1250) de armazenamento de instância 
criado a partir de um modelo armazenado no Amazon S3 (p. 1235). Se você 
executou a instância de uma AMI apoiada pelo Amazon EBS (p. 1201), esse é um 
volume do Amazon EBS criado de um snapshot do Amazon EBS.

tabela de rotas Um conjunto de regras de roteamento que controla o tráfegosub-rede (p. 1244)
que sai de qualquer um associado à tabela de rotas. Você pode associar várias 
sub-redes a uma única tabela de rota, mas uma sub-rede pode ser associado a 
apenas uma tabela de rotas por vez.

Route 53 O Amazon Route 53 é um serviço da web que você pode usar para criar um novo 
serviço de DNS ou migrar seu serviço de DNS existente para a nuvem.
See Also https://aws.amazon.com/route53.
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identificador de linha Amazon Machine Learning: um atributo nos dados de entrada que você pode incluir 
na saída de avaliação ou previsão para facilitar a associação de uma previsão a 
uma observação.

regra AWS WAF (p. 1250): um conjunto de condições queAWS WAF pesquisa em 
solicitações da web paraAWS recursos (p. 1233) como CloudFront distribuições
da Amazon (p. 1191). Você adiciona regras a uma ACL da web (p. 1251) e, em 
seguida, especifica se deseja permitir ou bloquear solicitações da web com base 
em cada regra.

S
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

Amazon S3 O Amazon S3 é o armazenamento para a Internet. Você pode usá-lo3 para 
armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de 
qualquer lugar na Web.
See Also https://aws.amazon.com/s3.

Amazon S3 Glacier O Amazon S3 Glacier é um serviço de armazenamento seguro, durável e de baixo 
custo para arquivamento de dados e backup de longo prazo. Você pode armazenar 
de forma confiável grandes ou pequenas quantidades de dados por muito menos 
do que as soluções locais. O S3 Glacier é otimizado para dados acessados com 
pouca frequência, onde um tempo de recuperação de várias horas é adequado.
See Also https://aws.amazon.com/glacier/.

Amazon S3-Backed AMI See AMI com armazenamento de instâncias.

SageMaker SageMaker A Amazon é um serviço de nuvem totalmente gerenciado que 
cria, treina e implanta modelos de aprendizado de máquina (ML) usandoAWS 
infraestrutura, ferramentas e fluxos de trabalho.
See Also https://aws.amazon.com/sagemaker.

AWS SAM AWS Serverless Application ModelO é um framework de código aberto para a 
criação e execução de aplicações sem servidor. AWS SAMfornece uma ferramenta 
de interface de linha de comando e uma especificação de modelo de sintaxe 
abreviada que você pode usar para iterar rapidamente o ciclo de vida do seu 
aplicativo sem servidor.
See Also https://aws.amazon.com/serverless/sam/.

período de amostragem Uma duração de tempo definida, como um minuto, queCloudWatch (p. 1191)
calcula umestatística (p. 1242) over.

sandbox Um teste local onde você pode testar a funcionalidade do seu aplicativo sem afetar 
a produção, incorrer em cobrança ou adquirir produtos.

Amazon SES (p. 1239): um ambiente que os desenvolvedores podem usar para 
testar e avaliar o serviço. Na sandbox, você tem acesso total à API do Amazon 
SES, mas só pode enviar mensagens para endereços de e-mail verificados e 
para o simulador de caixa de correio. Para sair da caixa de areia, você deve 
solicitar acesso à produção. Contas no sandbox também têm menor limites de 
envio (p. 1238) que as contas de produção.

dimensionar Remover instâncias do EC2 a partir de um Grupo do Auto Scaling (p. 1187).

reduzir Adicionar instâncias do EC2 para um Grupo do Auto Scaling (p. 1187).
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ação de escalabilidade Um processo que altera o tamanho, configuração ou formação de um Grupo do 
Auto Scaling (p. 1187) iniciando ou encerrando instâncias.

política de escalabilidade Uma descrição de como o Auto Scaling dimensiona automaticamente eGrupo do 
Auto Scaling (p. 1187) em resposta às mudanças na demanda.
See Also dimensionar, reduzir.

programador O método usado para colocar tarefas (p. 1245) em instâncias de 
contêiner (p. 1194).

esquema Amazon Machine Learning: as informações necessárias para interpretar os dados 
de entrada para um modelo de aprendizado de máquina, incluindo nomes de 
atributos e seus tipos de dados atribuídos, além dos nomes de atributos especiais.

valor de pontuação de corte Amazon Machine Learning: um modelo de classificação binária gera uma 
pontuação que varia de 0 a 1. Para decidir se uma observação é classificada como 
1 ou 0, você escolhe um limite de classificação, ou limite, e o Amazon ML compara 
a pontuação com ela. Observações com uma pontuação mais alta do que o corte 
são considerados como destino igual a 1, e pontuações mais baixas do que o corte 
são considerados como destino igual 0.

SCP See política de controle de serviço.

AWS SCT AWS Schema Conversion Toolé um aplicativo de desktop que automatiza 
migrações heterogêneas de bancos de dados. Você pode usarAWS SCT para 
converter esquemas e objetos de código de banco de dados, código SQL em seus 
aplicativos e scripts ETL em um formato compatível com o banco de dados de 
destino. Em seguida, você pode usar agentesAWS SCT de extração de dados para 
migrar dados para seu banco de dados de destino.
See Also https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool.

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NETé um kit de desenvolvimento de software que fornece 
operações de API.NET paraServiços da AWS incluirAmazon S3 (p. 1235) Amazon 
EC2 (p. 1201), IAM (p. 1210) e muito mais. Você pode baixar o SDK como vários 
pacotes específicos de serviços no NuGet.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-net/.

SDK para C++ AWS SDK for C++é um kit de desenvolvimento de software que fornece APIs 
C++ para muitosAmazon S3 (p. 1235),Serviços da AWS incluindo Amazon 
EC2 (p. 1201) e muito mais.DynamoDB (p. 1200) O pacote único, disponível 
para download, inclui a biblioteca de C++ da AWS, códigos de exemplo e 
documentação.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/.

SDK for Go AWS SDK for Goé um kit de desenvolvimento de software para integrar seu 
aplicativo Go com o conjunto completo deServiços da AWS.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-go/.

SDK para Java AWS SDK for Javaé um kit de desenvolvimento de software que fornece operações 
de API Java para muitosAmazon S3 (p. 1235),Serviços da AWS incluindo Amazon 
EC2 (p. 1201) e muito mais.DynamoDB (p. 1200) O pacote único, disponível por 
download, inclui a biblioteca Java da AWS, códigos de exemplo e documentação.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-java/.

SDK for JavaScript Node.js AWSO SDK for JavaScript in Node.js é um kit de desenvolvimento de software 
para acesso aServiços da AWS partir JavaScript do Node.js. O SDK fornece 
JavaScript objetos paraServiços da AWSAmazon S3 (p. 1235), incluindo, Amazon 
EC2 (p. 1201)DynamoDB (p. 1200),Amazon SWF (p. 1242) e. O pacote único, 
disponível para download, inclui aAWS JavaScript biblioteca e a documentação.
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See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guia do 
desenvolvedor/.

SDK para JavaScript no 
navegador

AWS SDK for JavaScriptin the Browser é um kit de desenvolvimento de software 
para acessarServiços da AWS a partir do JavaScript código executado no 
navegador. Autentica usuários através do Facebook, Google ou login com a 
Amazon usando federação de identidade. Armazena dados de aplicativos no
DynamoDB (p. 1200) e salva arquivos do usuário no Amazon S3 (p. 1235),
See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript /v2/guia do 
desenvolvedor/.

SDK para PHP AWS SDK for PHPé um kit de desenvolvimento de software e uma biblioteca PHP 
de código aberto para integrar seu aplicativo PHP comServiços da AWSAmazon 
S3 (p. 1235)Amazon S3 Glacier (p. 1235),,DynamoDB (p. 1200) e.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-php/.

SDK para Python (Boto3). AWS SDK for Python (Boto3)é um kit de desenvolvimento de software para 
usar Python para acessar,Serviços da AWS como Amazon EC2 (p. 1201),
Amazon EMR (p. 1204)Amazon EC2 Auto Scaling (p. 1201),Kinesis (p. 1216), 
ouLambda (p. 1217).
See Also http://boto.readthedocs.org/en/latest/.

SDK para Ruby AWS SDK for Rubyé um kit de desenvolvimento de software para acesso 
aServiços da AWS partir do Ruby. O SDK fornece classes de Ruby 
para muitosAmazon S3 (p. 1235),Serviços da AWS incluindo Amazon 
EC2 (p. 1201)DynamoDB (p. 1200) e muito mais. O pacote único, disponível para 
download, inclui a biblioteca de Ruby da AWS e documentação.
See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/.

SDK para Rust AWS SDK para Rusté um kit de desenvolvimento de software que fornece APIs e 
utilitários para desenvolvedores. Ele permite que aplicativos Rust seServiços da 
AWS integrem com o Amazon S3 e o Amazon EC2.

SDK para Swift AWS SDK for Swifté um kit de desenvolvimento de software que fornece suporte 
para acessarAWS infraestrutura e serviços usando a linguagem Swift.

API de pesquisa CloudSearch (p. 1191): A API que você usa para enviar solicitações de pesquisa a 
um domínio de pesquisas (p. 1237).

domínio de pesquisas CloudSearch (p. 1191): encapsula os dados pesquisáveis e as instâncias de 
pesquisa que processam suas solicitações de pesquisa. Normalmente, você 
configura um CloudSearch domínio Amazon separado para cada coleção diferente 
de dados que deseja pesquisar.

configuração do domínio de 
pesquisa

CloudSearch (p. 1191): opções de indexação, esquemas de análise (p. 1184),
expressões (p. 1206), sugestões, políticas de (p. 1244) acesso e opções de 
escalabilidade e disponibilidade de um domínio.

pesquisa ativada CloudSearch (p. 1191): uma opção de campo de índice que permite que o campo 
de dados sejam pesquisados.

endpoint da pesquisa CloudSearch (p. 1191): a URL à qual você se conecta ao enviar solicitações de 
pesquisa a um domínio de pesquisa. Cada CloudSearch domínio da Amazon tem 
um endpoint de pesquisa exclusivo que permanece o mesmo por toda a vida útil do 
domínio.

índice de pesquisa CloudSearch (p. 1191): uma representação de seus dados pesquisáveis que 
facilita a recuperação de dados rápida e precisa.

instância de pesquisa CloudSearch (p. 1191): Um recurso (p. 1233) de processamento que indexa seus 
dados e processa solicitações de pesquisa. Um CloudSearch domínio da Amazon 
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tem uma ou mais instâncias de pesquisa, cada uma com uma quantidade finita 
de recursos de RAM e CPU. À medida que o volume de dados aumenta, mais 
instâncias de pesquisa, ou instâncias de pesquisa maiores, são implementadas 
para conter os dados indexados. Quando necessário, o índice é particionado 
automaticamente em várias instâncias de pesquisa. À medida que o volume ou a 
complexidade aumenta, cada partição de pesquisa é replicada automaticamente 
para fornecer capacidade de processamento adicional.

solicitação de pesquisa CloudSearch (p. 1191): uma solicitação enviada ao endpoint de pesquisa de 
um CloudSearch domínio da Amazon para recuperar documentos do índice que 
correspondam a determinados critérios de pesquisa.

resultado da pesquisa CloudSearch (p. 1191): um documento que corresponde a uma solicitação de 
pesquisa. Também conhecido como acerto de pesquisa.

chave de acesso secreta = "" Uma chave usada com oID de chave de acesso (p. 1182) para assinar 
criptograficamenteAWS solicitações programáticas. A assinatura de 
uma solicitação identifica o remetente e impede que a solicitação seja 
alterada. Você pode gerar chaves de acesso secretas para seus Conta da 
AWS (p. 1183)usuários (p. 1248) individuais do IAM e sessões temporárias.

Secrets Manager AWS Secrets Manageré um serviço para criptografar, armazenar e rotacionar com 
segurança credenciais para bancos de dados e outros serviços.
See Also https://aws.amazon.com/secrets-manager/.

grupo de segurança Um conjunto de conexões de rede de entrada permitido para uma instância. (Os 
grupos de segurança no Amazon VPC (p. 1250) também incluem suporte para 
conexões externas.) Cada security group consiste em uma lista de protocolos, 
portas e intervalos de endereços IP. Um security group pode aplicar a várias 
instâncias, e vários grupos podem controlar uma única instância.

Security Hub AWS Security HubO é um serviço que fornece uma visão abrangente do estado de 
segurança dosAWS recursos da. O Security Hub coleta dados de segurançaContas 
da AWS e serviços e ajuda você a analisar as tendências de segurança para 
identificar e priorizar os problemas de segurança em todo oAWS ambiente da.
See Also https://aws.amazon.com/security-hub/.

remetente A pessoa ou entidade que envia uma mensagem de e-mail.

ID do remetente Uma versão controlada pela Microsoft doSPF (p. 1241). Um sistema de 
autenticação de e-mail e anti-falsificação. Para obter mais informações sobre o ID 
do remetente, consulte ID do remetente na Wikipédia.

limites de envio Oscota de envio (p. 1238) etaxa máxima de envio (p. 1220) que estão associados 
a todas as contas do Amazon SES (p. 1239).

cota de envio O número máximo de mensagens de e-mail que você pode enviar usando o
Amazon SES (p. 1239) em um período de 24 horas.

AWS Serverless Application 
Repository

AWS Serverless Application Repositoryé um repositório gerenciado que equipes, 
organizações e desenvolvedores individuais podem usar para armazenar e 
compartilhar aplicativos reutilizáveis e montar e implantar arquiteturas sem servidor 
de novas maneiras poderosas.
See Also https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/.

criptografia do lado do 
servidor (SSE)

A criptografia (p. 1204) de dados no nível do servidor. Amazon S3 (p. 1235)O 
suporta três modos de criptografia no lado do servidor: SSE-S3, onde o Amazon 
S3 gerencia as chaves; SSE-C, onde o cliente gerencia as chaves; e SSE-SKMS, 
ondeAWS KMS (p. 1216) gerencia chaves.
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Service Catalog AWS Service CatalogO é um serviço da Web que ajuda as organizações a 
criar e gerenciar os catálogos de serviços de TI aprovados para uso naAWS. 
Esses serviços de TI podem incluir desde imagens de máquinas virtuais, 
servidores, softwares e bancos de dados até arquiteturas completas de aplicativos 
multicamadas.
See Also https://aws.amazon.com/servicecatalog/.

política de controle de serviço Organizações (p. 1225)Um controle baseado em política que especifica os 
serviços e ações que usuários e funções podem usar nas contas que a política de 
controle de serviço (SCP) afeta.

endpoint de serviço See endpoint.

painel de status dos serviços Uma página da web que mostra up-to-the-minute informações sobreAWS 
service (Serviço da AWS) disponibilidade. O painel está localizado em http:// 
status.aws.amazon.com/.

AWS Service Management 
Connector

AWS Service Management Connectorpermite que os clientes provisionem, 
gerenciem e operemAWS recursos e capacidades em ferramentas familiares de 
gerenciamento de serviços de TI (ITSM).
See Also https://aws.amazon.com/service-management-connector.

Service Quotas Um serviço para visualizar e gerenciar suas cotas facilmente e em grande escala 
à medida que suas cargas de trabalho da AWS crescem. As cotas, também 
conhecidas como limites, são o número máximo de recursos que pode criar em 
umConta da AWS.

função de serviço Um IAM (p. 1210)função (p. 1234) que concede permissões a um para que 
eleAWS service (Serviço da AWS) possa acessarAWS recursos (p. 1233). As 
políticas que você vincula à função de serviço determinam quaisAWS recursos o 
serviço pode acessar e o que ele pode fazer com esses recursos.

Amazon SES O Amazon Simple Email Service é uma solução de e-mail simples e econômica 
para aplicativos.
See Also https://aws.amazon.com/ses.

session O período em que as credenciais de segurança temporárias fornecidas peloAWS 
STS (p. 1244) permitem o acesso ao seuConta da AWS.

SHA Secure Hash Algorithm. O SHA1 é uma versão anterior do algoritmo, queAWS foi 
substituída pelo SHA256.

estilhaço OpenSearch Serviço (p. 1224): Uma partição de dados em um índice. Você pode 
dividir um índice em vários fragmentos, o que pode incluir fragmentos principais 
(fragmentos originais) e fragmentos de réplica (cópias dos fragmentos principais). 
Os fragmentos de réplica fornecem failover. Isso significa que, se um nó de cluster 
que contém um fragmento primário falhar, um fragmento de réplica será promovido 
a um fragmento primário. Os fragmentos de réplica também pode lidar com as 
solicitações.

AMI compartilhada Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) que um desenvolvedor cria 
e disponibiliza para outras pessoas usarem.

Escudo AWS Shieldé um serviço que ajuda a proteger seus recursos — como instâncias 
do Amazon EC2, balanceadores de carga do Elastic Load Balancing, CloudFront 
distribuições da Amazon e zonas hospedadas do Route 53 — contra ataques 
DDoS. AWS Shieldé incluído automaticamente sem nenhum custo extra além do 
que você já pagouAWS WAF e do outroServiços da AWS. Para maior proteção 
contra ataques DDoS, a AWS oferece o AWS Shield Advanced.
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See Also https://aws.amazon.com/shield.

ação de desligamento Amazon EMR (p. 1204): uma ação de bootstrap predefinida que inicia um script 
que executa uma série de comandos em parallel antes de encerrar o fluxo de 
trabalho.

assinatura Refere-se a uma assinatura digital, que é uma forma matemática de confirmar 
a autenticidade de uma mensagem digital. AWSusa assinaturas para autenticar 
as solicitações que você envia aos nossos serviços da web. Para obter mais 
informações, acesse https://aws.amazon.com/security.

arquivo SIGNATURE Import/Export (p. 1211): um arquivo que você copia para o diretório raiz do seu 
dispositivo de armazenamento. O arquivo contém um job ID, arquivo manifesto e 
uma assinatura.

Signature versão 4 Protocolo para autenticar solicitações de API de entrada paraServiços da AWS in 
allRegiões da AWS.

Signer AWS Signeré um serviço de assinatura de código totalmente gerenciado usado 
para garantir a autenticidade e a integridade do código de umAWS cliente.

Silk O Amazon Silk é um navegador da web de próxima geração que está disponível 
somente em tablets e telefones Fire OS. Construído em uma arquitetura dividida 
que divide o processamento entre o cliente e oNuvem AWS, o Amazon Silk cria 
uma experiência de navegação móvel mais rápida e responsiva.

Simple Mail Transfer Protocol See SMTP.

Simple Object Access Protocol See SOAP.

SimSpace Tecelão AWS SimSpace Weaveré um serviço gerenciado que você pode usar para criar e 
executar simulações espaciais em grande escala noNuvem AWS.
See Also https://aws.amazon.com/simspaceweaver/.

Receita do SIMS See item-to-item receita de semelhanças (SIMS).

logon único Um esquema de autenticação que permite que os usuários façam login uma vez 
para acessar vários aplicativos e sites. O nome do serviçoAWS Single Sign-On é 
agoraAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
See Also IAM Identity Center.

instância de banco de dados 
Single-AZ

Um padrão (não Multi-AZ)Instância de banco de dados (p. 1197) implantado em 
umZona de disponibilidade (p. 1187), sem uma réplica em espera em outra zona 
de disponibilidade.
See Also Implantação multi-AZ.

Site-to-Site VPN AWS Site-to-Site VPNé um serviço totalmente gerenciado que você pode usar para 
estabelecer conexões VPN de segurança IPsec (Internet Protocol Security) entre 
suasAWS redes e suas redes locais.
See Also https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn.

pesquisa de frase 
descontraída

A pesquisa de uma frase que especifica o quão perto os termos devem estar entre 
si para serem considerados uma correspondência.

AWS SMS AWS Server Migration Serviceé um serviço que combina ferramentas de coleta 
de dados com replicação automatizada de servidores para acelerar a migração de 
servidores locais paraAWS o.
See Also https://aws.amazon.com/server-migration-service.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. O padrão usado para trocar mensagens de e-mail 
entre hosts da Internet para fins de roteamento e entrega.
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snapshot Amazon EBS (p. 1201): Um backup de seus volumes (p. 1250) que está 
armazenado emAmazon S3 (p. 1235). Você pode usar esses snapshots como 
ponto inicial para novos volumes do Amazon EBS ou para proteger seus dados 
para durabilidade de longo prazo.
See Also DB snapshot.

Snowball AWS Snowballé uma solução de transporte de dados em escala de petabytes que 
usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidades de dados para dentro 
e para fora doNuvem AWS.
See Also https://aws.amazon.com/snowball.

Amazon SNS O Amazon Simple Notification Service é um serviço da Web que aplicações, 
usuários e dispositivos podem usar para enviar e receber notificações da nuvem 
instantaneamente.
See Also https://aws.amazon.com/sns.

SOAP Simple Object Access Protocol. Um protocolo baseado em XML que você pode 
usar para trocar informações sobre um determinado protocolo (por exemplo, HTTP 
ou SMTP) entre aplicativos.
See Also REST, WSDL.

bounce flexível Falha temporária de entrega de e-mail, como uma resultante de uma caixa de 
correio cheia.

VPN de software Uma conexão VPN baseada em dispositivo de software pela Internet.

solution Amazon Personalize (p. 1227): a receita, os parâmetros personalizados e os 
modelos treinados (versões da solução) que podem ser usados para gerar 
recomendações.
See Also recipe, versão da solução, recomendações.

versão da solução Amazon Personalize (p. 1227): Um modelo treinado que você cria como parte de 
uma solução no Amazon Personalize. Você implanta uma versão da solução em 
uma campanha para gerar recomendações.
See Also solution, campanha, recomendações.

classificação habilitada CloudSearch (p. 1191): uma opção de campo de índice que permite que um 
campo seja usado para classificar os resultados da pesquisa.

chave de classificação Um atributo usado para classificar a ordem das chaves de partição em uma chave 
primária composta (também conhecido como um atributo de intervalo).
See Also chave de partição, chave primária.

verificação de origem/destino Uma medida de segurança para verificar se umInstância do EC2 (p. 1201)
é a origem de todo o tráfego que ele envia e o destino final de todo o tráfego 
que ele recebe. Em outras palavras, essa medida verifica se a instância não 
está retransmitindo tráfego. Por padrão, a verificação de origem/destino está 
ativada. Para instâncias que funcionam como gateways, tais como instâncias de
Amazon VPC (p. 1250) NAT (p. 1222), a verificação de origem/destino deve ser 
desativada.

spam E-mails em massa não solicitados.

spamtrap Um endereço de e-mail configurado por umaspam (p. 1241) entidade anti-
entidade. Esse endereço de e-mail não serve para correspondência, mas sim para 
monitorar e-mails não solicitados. Isto também é chamado de HoneyPot.

SPF Sender Policy Framework (Estrutura da política do remetente). Um padrão para 
autenticação de e-mails.
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SPICE Um mecanismo robusto em memória que faz parte da Amazon 
QuickSight (p. 1230). Projetado para a nuvem, o SPICE (Mecanismo de cálculo 
super rápido, paralelo e na memória) usa uma combinação de tecnologias de 
armazenamento e em memória. Ele os usa para obter resultados mais rápidos 
de consultas interativas e cálculos avançados em grandes conjuntos de dados. 
O SPICE replica automaticamente os dados para alta disponibilidade. O SPICE 
possibilita que QuickSight a Amazon ofereça suporte a centenas de milhares de 
análises simultâneas em uma variedade de fontes de dados.

Instância spot Um tipoInstância do EC2 (p. 1201) que você pode licitar para usar a capacidade 
não utilizada do Amazon EC2 (p. 1201).

Preço spot O preço para uma Instância spot (p. 1242) em um determinado momento. Se seu 
preço máximo exceder o preço atual e suas restrições forem atendidas, o Amazon 
EC2 (p. 1201) executará instâncias em seu nome.

condição de correspondência 
de injeção de SQL

AWS WAF (p. 1250): um atributo que especifica a parte das solicitações da web 
(como um cabeçalho ou uma sequência de caracteres de consulta) queAWS 
WAF inspeciona códigos SQL mal-intencionados. Com base nas condições 
especificadas, você pode configurarAWS WAF para permitir ou bloquear 
solicitações da web para uma CloudFront distribuiçãoAWSrecurso (p. 1233), como 
a Amazon (p. 1191).

Amazon SQS O Amazon Simple Queue Service é uma filas hospedadas confiável e escalável 
para armazenar mensagens à medida que viajam entre computadores.
See Also https://aws.amazon.com/sqs.

Amazon SWF O Amazon Simple Workflow Service é um serviço totalmente gerenciado que ajuda 
os desenvolvedores a criar, executar e escalar trabalhos em segundo plano com 
etapas parallel ou sequenciais. O Amazon SWF funciona de forma semelhante a 
um rastreador estadual e coordenador de tarefas noNuvem AWS.
See Also https://aws.amazon.com/swf/.

SSE See criptografia do lado do servidor (SSE).

SSL Secure Sockets Layer
See Also Transport Layer Security (TLS).

pilha CloudFormation (p. 1191): um conjunto deAWS recursos que você cria e exclui 
como uma unidade.

OpsWorks (p. 1225): um conjunto de instâncias que são gerenciadas de maneira 
coletiva, normalmente porque elas têm uma finalidade em comum, como atender 
a aplicativos PHP. Uma pilha serve como um contêiner e lida com tarefas que se 
aplicam ao grupo de instâncias como um todo, tais como gerenciar e livros de 
receitas.

estação CodePipeline (p. 1193): uma parte de um fluxo de trabalho de pipeline em que 
uma ou mais ações são realizadas.

estação Um local em umaAWS instalação onde seusAWS Import/Export dados são 
transferidos para ou fora do seu dispositivo de armazenamento.

estatística Uma das cinco funções dos valores enviados para um certo período de 
amostragem (p. 1235). Essas funções são Maximum, Minimum, Sum, Average e
SampleCount.

raiz A raiz ou subcadeia em comum compartilhadas por um conjunto de palavras 
associadas.
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raízes de palavras O processo de mapeamento de palavras associadas a uma raiz em comum. 
Isto habilita a correspondência de variantes de uma palavra. Por exemplo, uma 
pesquisa por "cavalo" pode retornar correspondências para cavalos, a cavalo e 
cavalar, bem como cavalo. CloudSearch (p. 1191) oferece suporte a raízes de 
palavras algorítmicas e baseadas no dicionário.

etapa Amazon EMR (p. 1204): uma única função aplicada aos dados em umfluxo de 
trabalho (p. 1214). A soma de todas as etapas consiste em um fluxo de trabalho.

Step Functions AWS Step Functionsé um serviço web que coordena os componentes de 
aplicativos distribuídos como uma série de etapas em um fluxo de trabalho visual.
See Also https://aws.amazon.com/step-functions/.

tipo de etapa Amazon EMR (p. 1204): o tipo de trabalho realizado em uma etapa. Há um número 
limitado de tipos de etapas, como a transferência de dadosAmazon S3 (p. 1235)
para o Amazon EC2 (p. 1201) ou do Amazon EC2 para o Amazon S3.

sticky session Um recurso do balanceador deCOTOVELO (p. 1202) carga que vincula a sessão 
de um usuário a uma instância específica do aplicativo. Isso é para que todas 
as solicitações desse usuário durante a sessão sejam enviadas para a mesma 
instância do aplicativo. Por outro lado, um load balancer roteia, por padrão, cada 
solicitação de forma independente para a instância do aplicativo com a menor 
carga.

interromper O processo de filtragem de palavras irrelevantes de um índice ou solicitação de 
pesquisa.

palavra irrelevante Uma palavra que não é indexada e é automaticamente filtrada das solicitações 
de pesquisa porque é insignificante ou tão comum que incluí-la resulta em muitas 
correspondências para ser útil. Elas são específicas por idioma.

Storage Gateway AWS Storage Gatewayé um serviço da web que conecta um dispositivo de 
software local ao armazenamento baseado em nuvem. O Storage Gateway fornece 
integração perfeita e segura entre o ambiente de TI local e a infraestruturaAWS de 
armazenamento de uma organização.
See Also https://aws.amazon.com/storagegateway/.

streaming Amazon EMR (p. 1204): Um utilitário que vem comHadoop (p. 1209) o qual você 
pode usar para desenvolver MapReduce executáveis em linguagens que não 
sejam Java.

CloudFront (p. 1191): a capacidade de usar um arquivo de mídia em tempo real, 
pois ele é transmitido em um fluxo constante de um servidor.

distribuições em streaming Um tipo especial de distribuição (p. 1199) que atende a arquivos de mídia usando 
uma conexão RTMP (Real Time Messaging Protocol - Protocolo de mensagem em 
tempo real).

Streams See Kinesis Data Streams.

condição de correspondência 
de string

AWS WAF (p. 1250): um atributo que especifica as strings que o AWS WAF 
procura em uma solicitação da web, como um valor em um cabeçalho ou uma 
string de consulta. Com base nas cadeias de caracteres especificadas, você pode 
configurarAWS WAF para permitir ou bloquear solicitações da web para uma
CloudFront (p. 1191)distribuiçãoAWSrecurso (p. 1233), como.

string-to-sign Antes de calcular uma assinatura do HMAC (p. 1210) assinatura, você primeiro 
monta os componentes necessários em ordem canônica. A string pré-criptografada 
é string-to-sign a.
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leitura consistente forte Um processo de leitura que retorna uma resposta com mais up-to-date dados. 
Esses dados refletem as atualizações de todas as operações de gravação 
anteriores que foram bem-sucedidas, independentemente da região.
See Also consistência de dados, consistência eventual, leitura eventualmente 
consistente.

consulta estruturada Critérios de pesquisa que são especificados usando a linguagem de 
consultaCloudSearch (p. 1191) estruturada. A linguagem de consulta estruturada é 
usada para criar consultas compostas que utilizam opções de pesquisa avançadas 
e combinam vários critérios de pesquisa usando operadores booleanos.

AWS STS AWS Security Token Serviceé um serviço da web para solicitar credenciais 
temporárias com privilégios limitados paraIAM (p. 1210) usuários ou usuários que 
você autentica (usuários federados (p. 1207)).
See Also https://aws.amazon.com/iam/.

sub-rede Um segmento do intervalo de endereços IP de um aoAmazon VPC (p. 1250)
qual umInstância do EC2 (p. 1201) pode ser conectado. As sub-redes podem ser 
criadas para agrupar instâncias de acordo com a necessidades operacionais e de 
segurança.

Botão de assinatura Um botão codificado em HTML que fornece uma maneira simples de cobrar dos 
clientes uma taxa recorrente.

sugestor CloudSearch (p. 1191): especifica um campo de índice para obter sugestões e 
opções de preenchimento automático que podem ativar correspondências difusas e 
controlar como as sugestões são classificadas.

sugestões Documentos que contêm uma correspondência para a sequência de pesquisa 
parcial no campo designado pelosugestor (p. 1244). CloudSearch (p. 1191)as 
sugestões incluem os IDs do documento e os valores de campo para cada 
documento correspondente. Para ser uma correspondência, a string deve 
corresponder ao conteúdo do campo a partir do início do campo.

Sumerian O Amazon Sumerian é um conjunto de ferramentas para criar e executar 
aplicativos 3D, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) de alta qualidade 
na web.
See Also https://aws.amazon.com/sumerian/.

AMI compatível Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) (p. 1184) semelhante a uma AMI 
paga (p. 1226), exceto pelo fato de que o proprietário cobra por software adicional 
ou um serviço que os clientes usam com suas próprias AMIs.

SWF See Amazon SWF.

criptografia simétrica Criptografia (p. 1204) que usa apenas uma chave privada.
See Also criptografia assimétrica.

bounce síncrono Um tipo de bounce (p. 1188) que ocorre enquanto os servidores de e-mail do
remetente (p. 1238) e do receptor (p. 1231) estão se comunicando ativamente.

sinônimo Uma palavra que é igual ou quase igual a uma palavra indexada e que 
provavelmente produz os mesmos resultados quando especificada em uma 
solicitação de pesquisa. Por exemplo, uma busca por “Rocky Four” ou “Rocky 4" 
provavelmente retorna o quarto filme de Rocky. Você pode fazer isso designando 
issofour e4 são sinônimos deIV. Os sinônimos são específicos por idioma.

Systems Manager AWS Systems Manageré o centro de operaçõesAWS e ambientes de nuvem 
híbrida que podem ajudar a realizar operações seguras em grande escala. Ele 
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fornece uma interface de usuário unificada para que os usuários visualizem dados 
de operações de váriosServiços da AWS e automatizem tarefas em seusAWS 
recursos.
See Also https://aws.amazon.com/systems-manager.

T
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

tabela Uma coleção de dados. De forma semelhante a outros sistemas de banco de 
dados, o DynamoDB armazena dados em tabelas.

tag Metadados que você pode definir e atribuir aosAWS recursos (p. 1233), como 
umInstância do EC2 (p. 1201). Nem todos os recursos da AWS podem ser 
marcados.

marcação Recursos de marcação: Aplicandotag (p. 1245) a a umAWSrecurso (p. 1233).

Amazon SES (p. 1239): também chamado de rotulagem. Uma maneira de 
formatar endereços de e-mail do caminho de retorno (p. 1234) para que você 
possa especificar um caminho de retorno diferente para cada destinatário de 
uma mensagem. Você pode usar a marcação como suporteVERP (p. 1249). 
Por exemplo, se Andrew gerencia uma lista de e-mails, ele pode usar os 
caminhos de retornoandrew+recipient1@example.net eandrew
+recipient2@example.net determinar qual e-mail foi devolvido.

atributo de destino Amazon Machine Learning (Amazon ML): o atributo nos dados de entrada que 
contém as respostas “corretas”. O Amazon ML usa o atributo target para aprender 
a fazer previsões sobre novos dados. Por exemplo, se você estiver criando um 
modelo para prever o preço de venda de uma casa, o atributo de destino seria 
"preço de venda de destino em dólares americanos (USD)".

revisão de destino CodeDeploy (p. 1192): a versão mais recente da revisão da aplicação que foi 
carregada no repositório e será implantada nas instâncias em um grupo de 
implantação. Em outras palavras, a revisão de aplicação que é o destino atual da 
implantação. Isto também é a revisão que será retirada em caso de implantações 
automáticas.

tarefa Uma instanciação de adefinição de tarefa (p. 1245) que está sendo executada em 
uminstância de contêiner (p. 1194).

definição de tarefa O esquema da sua tarefa. Especifica o nometarefa (p. 1245), as revisões, as
definições do contêiner (p. 1194) e asvolume (p. 1250) informações.

nó de tarefa UmInstância do EC2 (p. 1201) que executa tarefas deHadoop (p. 1209)
mapeamento e redução, mas não armazena dados. Os nós de tarefas são 
gerenciados pelo nó principal (p. 1220), que atribui tarefas do Hadoop para nós e 
monitora seu status. Enquanto um fluxo de trabalho está sendo executado, você 
pode aumentar e diminuir o número de nós de tarefas. Como eles não armazenam 
dados e podem ser adicionados e removidos de um fluxo de trabalho, você pode 
usar os nós de tarefas para gerenciar a capacidade de instância do EC2 que o 
fluxo de trabalho usa, aumentando a capacidade para lidar com picos de carga e 
diminuindo-a posteriormente.

Os nós de tarefas executam somente um daemon do TaskTracker Hadoop.
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tebibyte (TiB) Uma contração de tera byte binário. Um tebibyte (TiB) é 2^40 ou 
1.099.511.627.776 bytes. Um terabyte (TB) equivale a 10 ^ 12 ou 
1.000.000.000.000 bytes. 1.024 TiB é um pebibyte (PiB) (p. 1227).

versão de formato do modelo A versão de um modelo de projeto CloudFormation (p. 1191) que determina os 
recursos disponíveis. Se você omitir a seção AWSTemplateFormatVersion do 
seu modelo, o AWS CloudFormation assume a versão do formato mais recente.

modelo de validação O processo de confirmar a utilização de código de JSON (p. 1215) em um modelo 
de CloudFormation (p. 1191). Você pode validar qualquer modelo do AWS 
CloudFormation usando o comando cfn-validate-template.

credenciais de segurança 
temporárias

Informações de autenticação fornecidas AWS STS (p. 1244)quando você chama 
uma ação da API STS. Inclui uma ID de chave de acesso (p. 1182), uma chave 
de acesso secreta = "" (p. 1238), um token de session (p. 1239) e um tempo de 
expiração.

Amazon Textract O Amazon Textract é um serviço que extrai automaticamente texto e dados de 
documentos digitalizados. O Amazon Textract vai além do simples reconhecimento 
óptico de caracteres (OCR) para também identificar o conteúdo de campos em 
formulários e informações armazenadas em tabelas.
See Also https://aws.amazon.com/textract/.

controle de utilização A restrição ou desaceleração automática de um processo com base em um ou 
mais limites. Por exemplo,Kinesis Data Streams (p. 1216) limita as operações 
se um aplicativo (ou grupo de aplicativos operando no mesmo fluxo) tentar obter 
dados de um fragmento a uma taxa mais rápida do que o limite de fragmentos.
API Gateway (p. 1184)usa limitação para limitar as taxas de solicitação em estado 
estacionário para uma única conta. O Amazon SES (p. 1239) usa a limitação para 
rejeitar tentativas de envio de e-mails que excedamlimites de envio (p. 1238) o.

dados de séries temporais Dados fornecidos como parte de uma métrica. O valor de tempo é considerado 
ser aquele quando o valor ocorreu. Uma métrica é um conceito fundamental do
CloudWatch (p. 1191) e representa um conjunto de pontos de dados ordenado por 
tempo. Você publica pontos de dados métricos na CloudWatch e, posteriormente, 
recupera estatísticas sobre esses pontos de dados como um conjunto de dados 
ordenado em séries temporais.

timestamp Uma sequência de data/hora no formato ISO 8601 (mais especificamente, 
noYYYY-MM-DD formato).

Timestream O Amazon Timestream é um serviço de banco de dados de séries temporais 
escalável e sem servidor para análises em tempo real e aplicativos de IoT que você 
pode usar para armazenar e analisar trilhões de eventos por dia. DevOps
See Also https://aws.amazon.com/timestream.

TLS See Transport Layer Security (TLS).

tokenização O processo de divisão de um stream de texto em tokens separados em limites 
detectáveis, como espaços em branco e hifens.

AWS Toolkit for Eclipse AWS Toolkit for EclipseO é um plugin de código aberto para o ambiente de 
desenvolvimento integrado (IDE) Eclipse Java que facilita o desenvolvimento, a 
depuração e a implantação de aplicações Java usando a Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/eclipse/.

AWS Toolkit for JetBrains AWS Toolkit for JetBrainsO é um plugin de código aberto para ambientes de 
desenvolvimento integrados (IDEs) JetBrains que facilita o desenvolvimento, a 
depuração e a implantação de aplicações sem servidor que usam a Amazon Web 
Services.
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See Also https://aws.amazon.com/intellij/, https://aws.amazon.com/pycharm/.

AWS Toolkit for Microsoft 
Azure DevOps

AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOpsfornece tarefas que você pode usar nas 
definições de compilação e lançamento no VSTS para interagirServiços da AWS.
See Also https://aws.amazon.com/vsts/.

AWS Toolkit for Visual Studio AWS Toolkit for Visual StudioO é uma extensão do Visual Studio que ajuda no 
desenvolvimento, na depuração e na implantação de aplicações .NET para usar a 
Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudio/.

AWS Toolkit for Visual Studio 
Code

AWS Toolkit for Visual Studio CodeO é um plugin de código aberto para o editor 
do Visual Studio Code (VS Code) que facilita o desenvolvimento, a depuração e a 
implantação de aplicações que usam a Amazon Web Services.
See Also https://aws.amazon.com/visualstudiocode/.

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for PowerShellé um conjunto de PowerShell cmdlets para ajudar 
desenvolvedores e administradores a gerenciá-los aServiços da AWS partir do 
ambiente PowerShell de scripts.
See Also https://aws.amazon.com/powershell/.

tópico Um canal de comunicação para enviar mensagens e assinar notificações. Ele 
fornece um ponto de acesso para os editores e os inscritos se comunicarem.

Espelhamento de tráfego Um recurso do Amazon VPC que pode ser usado para copiar o tráfego de rede 
de uma elastic network interface de instâncias do Amazon EC2. Em seguida, você 
pode enviar esse tráfego de rede para dispositivos out-of-band de segurança e 
monitoramento para inspeção de conteúdo, monitoramento de ameaças e solução 
de problemas.
See Also https://aws.amazon.com/vpc/.

datasource de treinamento Uma fonte de dados que contém os dados que o Amazon Machine Learning usa 
para treinar o modelo de aprendizado de máquina para fazer previsões.

Amazon Transcribe O Amazon Transcribe é um serviço de aprendizado de máquina que usa 
reconhecimento automático de fala (ASR) para converter fala em texto com rapidez 
e precisão.
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/.

Amazon Transcribe Medical O Amazon Transcribe Medical é um serviço de reconhecimento automático 
de fala (ASR) para adicionar speech-to-text recursos médicos a aplicativos de 
documentação clínica habilitados por voz.
See Also https://aws.amazon.com/transcribe/medical/.

Transfer Family AWS Transfer Familyoferece suporte totalmente gerenciado para transferência 
de arquivos via SFTP, FTPS e FTP para dentro e para fora do Amazon S3 ou do 
Amazon EFS, bem como suporte ao protocolo Applicability Statement 2 (AS2) para 
transferências business-to-business (B2B).
See Also https://aws.amazon.com/aws-transfer-family.

transição CodePipeline (p. 1193): a ação de uma revisão em um pipeline que continua de 
uma etapa para a próxima em um fluxo de trabalho.

Amazon Translate O Amazon Translate é um serviço de tradução automática neural que oferece 
tradução de idiomas rápida, de alta qualidade e acessível.
See Also https://aws.amazon.com/translate/.

Transport Layer Security 
(TLS)

Um protocolo criptográfico que fornece segurança para comunicação pela Internet. 
Seu antecessor é o Secure Sockets Layer (SSL).
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política de confiança Um IAM (p. 1210)política (p. 1227) que é uma parte inerente de um 
IAMfunção (p. 1234). A política de confiança especifica quais diretores estão 
autorizados a usar a função.

Trusted Advisor AWS Trusted AdvisorO é um serviço da Web que inspeciona seuAWS ambiente 
da e faz recomendações para economizar dinheiro, melhorar a performance e a 
disponibilidade do sistema e ajudar a corrigir falhas de segurança.
See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/.

grupos de chave confiáveis Grupos de CloudFront chaves da Amazon cujas chaves públicas CloudFront 
podem ser usadas para verificar as assinaturas das URLsCloudFront assinadas e 
cookies assinados.

assinantes confiáveis Consulte grupos de chave confiáveis (p. 1248).

ajustar Seleção do número e do tipo de AMIs (p. 1184) para executar um fluxo de trabalho 
de Hadoop (p. 1209) mais eficiente.

túnel Uma rota para a transmissão de tráfego de rede privada que usa a Internet para 
conectar nós na rede privada. O túnel usa criptografia e protocolos seguros, como 
PPTP, para impedir que o tráfego seja interceptado conforme eles vão passando 
por nós de roteamento públicos.

U
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

não vinculado O número de possíveis ocorrências não é limitado por um número definido. 
Esse valor geralmente é usado ao definir um tipo de dados que é uma lista (por 
exemplo,maxOccurs="unbounded"), emWSDL (p. 1251).

unidade Medida padrão dos valores apresentados ao CloudWatch (p. 1191) como dados 
métricos. As unidades incluem segundos, %, bytes, bits, contagem, bytes/segundo, 
bits/segundo, contagem/segundo e nenhuma.

relatório de uso UmAWS registro que detalha o uso de um determinadoAWS service (Serviço da 
AWS). Você pode gerar e baixar relatórios de uso em https://aws.amazon.com/
usage-reports/.

user Uma pessoa ou aplicativo sob umconta (p. 1183) que faz chamadas de API 
paraAWS produtos. Cada usuário tem um nome exclusivo dentro doConta da AWS 
e um conjunto de credenciais de segurança que não são compartilhadas com 
outros usuários. Essas credenciais são separadas das credenciais de segurança 
doConta da AWS. Cada usuário está associado a uma únicaConta da AWS.

Receitas de 
USER_PERSONALIZATION

Amazon Personalize (p. 1227): receitas usadas para criar um sistema de 
recomendação que prevê os itens com os quais um usuário interage com base nos 
dados fornecidos nos conjuntos de dados Interações, Itens e Usuários.
See Also recipe, receita de personalização do usuário, receita que conta a 
popularidade, HRNN.

receita de personalização do 
usuário

Amazon Personalize (p. 1227): uma receita de USER_PERSONALIZATION 
baseada em HRNN que prevê os itens com os quais um usuário interage. A receita 
de personalização do usuário pode usar dados de exploração e impressões de 
itens para gerar recomendações para novos itens.
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See Also HRNN, recipe, Receitas de USER_PERSONALIZATION, exploração de 
itens, dados de impressões, recomendações.

Conjunto de dados de 
usuários

Amazon Personalize (p. 1227): um contêiner para metadados sobre seus usuários, 
como idade, sexo ou associação de fidelidade.
See Also dataset.

V
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

validação See modelo de validação.

value Instâncias de atributos (p. 1186) para um item, como células em uma planilha. Um 
atributo pode ter vários valores.

Marcação de recursos: um rótulo de tag (p. 1245) específico que atua como 
um descritor dentro de uma categoria de tag (chave). Por exemplo, você pode 
terInstância do EC2 (p. 1201) com a chave de tag Owner e o valor de tag Jan. 
Você pode marcar umAWSrecurso (p. 1233) com até 10 pares de valores-chave. 
Nem todos os recursos da AWS podem ser marcados.

Variable Envelope Return 
Path

See VERP.

verificação O processo de confirmação de que você possui um endereço de e-mail ou um 
domínio, para que possa enviar e-mails a partir de ou para ele.

VERP Variable Envelope Return Path. Uma forma de os aplicativos de envio de e-mail
combinarem o e-mail devolvido (p. 1188) com o endereço não entregue que 
causou a devolução usando um endereço diferentecaminho de retorno (p. 1234)
para cada destinatário. O VERP é usado geralmente para listas de destinatários. 
Com o VERP, o endereço de e-mail do destinatário é incorporado no endereço 
do caminho de retorno, que é para onde o e-mail devolvido é retornado. Isso 
possibilita automatizar o processamento de e-mails devolvidos sem precisar abrir 
as mensagens devolvidas, que podem variar em conteúdo.

versionamento Todo objeto no Amazon S3 (p. 1235) possui uma chave e um ID de versão. 
Objetos com a mesma chave de ativação, mas IDs de versão diferentes, podem 
ser armazenados no mesmo bucket (p. 1188). O versionamento é habilitado na 
camada de bucket usando versionamento do Bucket PUT.

VGW See gateway privado virtual (VGW).

gateway privado virtual (VGW) O lado da Amazon de uma Conexão VPN (p. 1250) que mantém conectividade. 
As interfaces internas do gateway privado virtual se conectam à sua Amazon 
VPC (p. 1250) por meio do anexo da VPN. As interfaces externas se conectam à 
conexão VPN, que leva ao gateway do cliente (p. 1196).

virtualização Permite que várias máquinas virtuais (VM) convidadas executem em um sistema 
operacional de host. Os VMs hóspedes podem executar em um ou mais níveis 
acima do hardware do host, dependendo do tipo de virtualização.
See Also virtualização PV, virtualização de HVM.

visibility timeout O período que uma mensagem está invisível para o restante da sua aplicação, 
depois que um componente de aplicação o obtém da fila. Durante o visibility 
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timeout, o componente que recebeu a mensagem geralmente o processa e, em 
seguida, o exclui da fila. Isso impede que vários componentes processem a mesma 
mensagem.

VM Import/Export O VM Import Import/Export é um serviço para importar imagens de máquina virtual 
(VM) do seu ambiente de virtualização existente para o Amazon EC2 e depois 
exportá-las de volta.
See Also https://aws.amazon.com/ec2/vm-import.

volume A quantidade fixa de armazenamento em um instância (p. 1212). Você pode 
compartilhar dados de volume entre mais de umcontainer (p. 1194) e manter os 
dados noinstância de contêiner (p. 1194) quando os contêineres não estiverem 
mais em execução.

Amazon VPC O Amazon Virtual Private Cloud é um serviço web para provisionar uma seção 
logicamente isolada da redeNuvem AWS virtual que você define. Você controla 
seu ambiente de rede virtual selecionando seu próprio intervalo de endereços IP, 
criando sub-redes (p. 1244) e configurando tabelas de rotas (p. 1234) e gateways 
de rede.
See Also https://aws.amazon.com/vpc.

VPC endpoint Um recurso que você pode usar para criar uma conexão privada entre vocêAmazon 
VPC (p. 1250) e outraAWS service (Serviço da AWS) sem exigir acesso pela 
Internet por meio de umaNAT (p. 1222) instânciaConexão VPN (p. 1250), uma 
ouDirect Connect (p. 1199).

VPG See gateway privado virtual (VGW).

AWS VPN AWS Virtual Private Networkfornece funcionalidade que estabelece conexões 
criptografadas entre sua rede ou dispositivo,AWS e. AWS VPNé composto por dois 
serviços: AWS Client VPNAWS Site-to-Site VPN (p. 1240) (p. 1190)e.
See Also https://aws.amazon.com/vpn.

AWS VPN CloudHub AWS VPN CloudHub é um recurso que permite a comunicação segura entre filiais 
usando um hub-and-spoke modelo simples, com ou sem uma VPN.

Conexão VPN Amazon Web Services (AWS) (p. 1184): a conexão IPsec que está entre 
umaAmazon VPC (p. 1250) e alguma outra rede, como um data center corporativo, 
rede doméstica ou instalação de colocation.

W
Numbers and symbols (p. 1182) | A (p. 1182) | B (p. 1187) | C (p. 1189) | D (p. 1196) | E (p. 1201) | F (p. 1206)
| G (p. 1208) | H (p. 1209) | I (p. 1210) | J (p. 1214) | K (p. 1215) | L (p. 1216) | M (p. 1218) | N (p. 1222) |
O (p. 1224) | P (p. 1226) | Q (p. 1230) | R (p. 1230) | S (p. 1235) | T (p. 1245) | U (p. 1248) | V (p. 1249) |
W (p. 1250) | X, Y, Z (p. 1251)

AWS WAF AWS WAFé um serviço de firewall de aplicativos da Web que controla o acesso ao 
conteúdo permitindo ou bloqueando solicitações da Web com base nos critérios 
que você especifica. Por exemplo, você pode filtrar o acesso de acordo com os 
valores de cabeçalho ou os endereços IP dos quais as solicitações são originadas. 
O AWS WAF ajuda a proteger aplicativos web de explorações comuns na web, 
que poderiam afetar a disponibilidade do aplicativo, comprometer a segurança ou 
consumir recursos excessivos.
See Also https://aws.amazon.com/waf/.

Amazon WAM WorkSpaces O Amazon Application Manager (Amazon WAM) é um serviço 
web para implantação e gerenciamento de aplicativos para WorkSpaces. O 
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Amazon WAM acelera a implantação, os upgrades, a aplicação de patches e a 
descontinuação do software ao empacotar aplicativos de desktop do Windows em 
contêineres de aplicativos virtualizados.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/applicationmanager.

AWS Wavelength AWS Wavelengthé um serviçoAWS que incorpora serviços deAWS computação e 
armazenamento em redes 5G para fornecer infraestrutura de computação de ponta 
móvel. UseAWS Wavelength para desenvolver, implantar e dimensionar ultra-low-
latency aplicações para dispositivos móveis e usuários finais.
See Also https://aws.amazon.com/wavelength.

lista de controle de acesso à 
web (web ACL)

AWS WAF (p. 1250): um conjunto de regras que define as condiçõesAWS WAF 
pesquisadas em solicitações da web para umAWSrecurso (p. 1233), como uma 
CloudFront distribuição da Amazon (p. 1191). Uma lista de controle de acesso à 
Web (Web ACL) especifica se as solicitações devem ser permitidas, bloqueadas ou 
contabilizadas.

Web Services Description 
Language

See WSDL.

WorkDocs WorkDocs A Amazon é um serviço de armazenamento e compartilhamento de 
documentos corporativos gerenciado e seguro com controles administrativos e 
recursos de feedback.
See Also https://aws.amazon.com/workdocs/.

Amazon WorkLink WorkLink A Amazon é um serviço baseado em nuvem que fornece acesso seguro 
a sites internos e aplicativos da web a partir de dispositivos móveis.
See Also https://aws.amazon.com/worklink/.

WorkMail WorkMail O Amazon é um serviço gerenciado e seguro de e-mail e calendário 
comerciais gerenciado com suporte a clientes de e-mail móveis e de desktop 
existentes.
See Also https://aws.amazon.com/workmail/.

WorkSpaces WorkSpaces A Amazon é um serviço de computação de desktop gerenciado e 
seguro para provisionar desktops baseados em nuvem e fornecer aos usuários 
acesso a documentos, aplicativos e recursos (p. 1233) de dispositivos compatíveis.
See Also https://aws.amazon.com/workspaces/.

WSDL Web Services Description Language. Uma linguagem usada para descrever as 
ações que um serviço da Web pode realizar, junto com a sintaxe das solicitações e 
respostas de ações.
See Also REST, SOAP.

X, Y, Z
certificado X.509 Um documento digital que usa o padrão de infraestrutura de chave pública 

(PKI) X.509 para verificar se uma chave pública pertence à entidade descrita 
nocertificado (p. 1190).

X-Ray AWS X-RayO é um serviço da Web que coleta dados sobre solicitações que 
sua aplicação atende. O X-Ray fornece ferramentas que você pode usar para 
visualizar, filtrar e obter insights sobre esses dados para identificar problemas e 
oportunidades de otimização.
See Also https://aws.amazon.com/xray/.

iobibyte (YiB) Uma contração do byte binário yotta. Um yobibyte (YiB) tem 2^80 ou 
1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes. Um yottabyte (YB) é igual a 10 ^ 24 ou 
1.000.000.000.000.000.000.000.000 bytes.
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zebibyte (ZiB) Uma contração do byte binário zetta. Um zebibyte (ZIb) tem 2^70 ou 
1.180.591.620.717.411.303.424 bytes. Um zettabyte (ZB) é igual a 10 ^ 21 ou 
1.000.000.000.000.000.000.000 bytes. 1.024 ZiB é um iobibyte (YiB) (p. 1251).

reconhecimento da zona OpenSearch Serviço (p. 1224): uma configuração que distribui nós em um cluster 
em duas zonas de disponibilidade (p. 1187) na mesma região. O reconhecimento 
de zonas ajuda a evitar a perda de dados e minimiza o tempo de inatividade se um 
nó e um data center falharem. Se você habilitar o reconhecimento de zona, deverá 
ter um número par de instâncias de dados na contagem de instâncias e também 
usar a API de configuração do Amazon OpenSearch Service para replicar seus 
dados para seu OpenSearch cluster.
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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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